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الثانيةالطبعة
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لث!ا

ألال!جمبزجمكينلنمث!وألمحربخ!أضمائروبر



الدولية،)السمحةا!ه*4!!هه4!ءهاحلأءول!ءاالعالميةاطعار!دائرة،الأولا!رئيسي!!!صدريم!موادهاالموسوعةهدهاستمدتفيإء

الموادتلكتسقيحمع،الدائرةللكموادمراحصيراقيهـصحتأء(،689ش791!:6161؟5961ر6491و3911و2991طمعات

عاليةسسةالثانيةالطبعةبهدهللعتوالتي،ا!عرفةمحالأتمحتلصديعر!لاحتور!اقامالتيالإضافات،الانيواسلاميا"عرساومواءمتها

عبدالعزيزبنسلطادمؤسسةموقروع!لالضرورةتعبرلاوأفكارآراءمرالموسوعةتتضممهما!إدوأسدا.للموسوعةالإسلاميةا!رليةاالهويةتعمة!

وعملرأيع!تعروإنمابوك(،)وورأ!دالعالميةالمعاردصدائرةأو(،والتوزيعيللشمرالمرسوعةأ!أعما)مؤسسةالناترةالمؤلسسةأو،الخيريةسعودآل

الموسوعةهدهتتطورأنوالمأمولوإسلاميا.عرسياومواءمتهاوتنقيحهاممراحعتهاقامواأوترححوهاأوالموادكتمواأرري!االمتحصصير،الأ!اتدةمئات

فيوالتمهيدالطعت!!مقدمتيالطر.اللهلإددوالتحديتوا!واءمةالتنقيحاسترارمع،والإسلاميةالعرليةالموادمنمريدصافةب،طسعةبعدطمعة

.الأولالمجلدصدر

التويه.وحبلدا،شريفةلبويةوأحاديت،حصممةقرآليةآياتالوسوعةهدهتحويفيإل!

ايانيةالطبعة

(أم99هـ)1419اد،والتوزيعللنثرالموسوعةأعمالمؤسة9

النثرأثاءالوطةفهدالملكمكتبةفهرسة

الرياض.-2ط.-العايةالعريةالمو!وعة

سم742.كر6.17ص475

)محموعة(80699-320-53ردمك

(5)محلد630-37-80669

احرسةااهرسوعاتأ

03ء3101813ديرى

3؟03/18.ا،لإيداثفأ

عة()محصإاهاه806-320-3د-دمكا

(5)محلد!3-37-60-8066

والتوزيعللنشرالموسوعةأعمالمؤسسةالناشر:

السعوديةاعرليةاالمملكة65311الرياض72029بص

(1)8871914:فاكص-(1)5491914:تلفون

!هلآح!لأولح،كاط!ولولأ!ل!!هلأححملاحلأول

الأياعأء"3لاكاهولل!حاسي4!"ه!أكث!لأ!53ا؟رعاعا3ا،اع!ولمحةا"3،3ز6رعا115ول

.عه.!*ه72029-اول؟4*لأ36511أ!04!ول،ولهم3رها"طهـ341!زكاي

+.احا(لر4391941-.*!3(1)1887941

(أمهـ)699أ614الأولىالطبعة

(أمأهـ)941999الثانيةالطبعة

منحزءأيبطبعمسموحغير.محفوظةالعالمحمئأنحاءفيوالتوريعوالنشرالطبعحقوقجميع

وأهيئةأيع!نقلهأووامشرحاعها،المعلوماتلخزننظامأيليإدحالهأو،الموسوعةهذهأجزاء

وأاستنساخاكانتأو،ميكانيكيةأوممغنطةشرائطأو،إلكترونيةوسائلأكاتسواء،مسيلةوبأي

أصاشر.امنكخابيلإذنإلاغيرها،أوتسجيلا
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،محمدهالبعلبكي

بعلبك.فيجوبيترمعبدمنمحفوركورنيت!منجانب

دبنان،ولممطفيالبقاعإقديمفيتقعدبنانية،مدينةلعليك

شمالأ(.045-03)الدافئةالمعتدلةالمنطقةفي

بناهاوقد.لبنانفيالقديمةالمدنمنبعلبكتعتبر

القديمة-العصورفيلبنانعلىسيطرواالذين-الرومان

سياحيمركزبأنهابعلبكتشتهر..مق64عامحوالى

السائحين.منالعديديرتادهمشهوروأثري

عامفينسمة/ء2...منالمدينةسكانعددازداد

اهـ،504فينسمة000.03إلىام،759اهـ،593

بنحوالحاضرالوقتفىعددهمويقدرام،849

للسكانالسنويالنمونسبةوتبلغ.نسمة000.35

تاريخ.،لبنانبملبنان:أيضاانظر2"2

.(-ام329،هـ-ا135)محمد،البعلبكي

بيروتفيولد.اللبنانيةالصحافةنقيبالبعلبكيمحمد

الجامعةفيتخرج.الإسلاميةالمقاصدبكليةوالتحق

مجلةبتحريرالصحفيةحياتهبدأ.بيروتفيالأمريكية

عامالديارجريدةإدىانتقلثمالجامعةفيالعروة



البعوضة6

وظل،سربيهسعيدجمعشىءكلجريدةأنشأ.ام419

جريدةما!51عامأمس!أنإلىأربسنواتيحررها

توقفتحتى،يومكلظهرتصسدركانتالتيلبنانع!دى

.لبنانفيالحربمنالأخيرةالمرحلةفي

المحرريننقابتيمجلسيعضويةفيمراراشارك

انتخابهتمأنإلى،فعالبشكلاللبنانيةوالصحافةاللبنانيين

بعدانتخابهوأعيد،اللبنانيةللصحافةنقيبام8291عام

متتالية.مراتأربعذلك

.العربالصحافييناتحادمجلعرفيدائماعضواكان

وألقى.رعالميةعربيةرسميةمؤتمراتفىلبنانمثل

.أخرىعربيةودولوسوريالبنانفيعديدةمحاضرات

اتيالأمراضأسوأبعضتنقلحشرةاليعوضة

معيمةأنواعفهناكالسواء.علىوالحيوانالإنسانتصيب

مثلخطرةأمراضاتسببجراثيمتحملالبعوضمن

الفلارياوداء)الملاريا(،والبرداء،الدماغيالالتهاب

منالعديدتتركتلسععندماوالبعوضةالصفراء.والحمى

منعديدةانواعاهناكولكن.اللسعموقعفيالجراثيم

مؤلمة.لسعاتلهابأنأمراضا،تحمللاالبعوض

فييعيم!الأمراضلمسبباتالحاملالبعوضمنوالكثير

نأإلاالاصستواء،خطمنالقريبةالرطبةالحارةالمناطق

القطبفيحتى،العالمأنحاءكلفىموجودالبعوض

الشمالي.

ويصنف.البعوضمننوع00037منأكثرهناك

جنسا.35منيقربفيماالبعوضأنواعالأحياءعلماء

وينقلشيوعا،البعوضأنواعأكثرمننوعينتمىفمثلا

وأكيولكسجنسإلى،الطفيليةالديدانمنمعينةأنواعا

منأخرىأنواعوكذلكالنوعهذايحملوقد،البرغش

أنواعبعضوينقل.الدماغالتهابفيروساتجنسه

أنواعبعضويحملالبرداء،الأنوفليسجنسمنالبعوض

الصفراء.الحمىفيروسالأدسجنسمنالبعوض

رلقمنها،عديدةبطرقالحشراتالناسيكا!

المنازلفيالبعوضلقتلالكيميائيةالحشريةالمبيدات

(السياراتحفظمكانوهو،)جممرآبوالمرائب

والحدائقوالغاباتالحقولفيترشكما.الأخرىوالمباني

.الحشراتهذهلقتلالحشريةالمبيداتمنكثيفةسحابات

يتكاثرالتيالأماكنبإتلافالبعوضأيضاالناسويكافح

المستنقعاتفيبيضهيضعالبعوضأنالمعروفومنفيها.

التيالصغيرةوالعلبالإطاراتوفي،الراكدةالمياهوبرك

تلكمنالمياهتصرفوقد.راكدةمياهعلىتحتوي

الماءسطحعلىالحشريةالمبيداتأوالزيتيرشأوالأماكن

فيها.

العلماءيولي،الميلاديالعشرينالقرنستينياتومنذ

(الحيوي)التحكمالحيويةبالمقاومةمتزايذااهتمامأ

برامطريقعن،البعوضذلكويشمل،للحشرات

تدميردونالحشراتمنمعينةأنواعلمقاومةصممت

أنواعاستعمالالبرامجهذهومن.الأخرىالبيئيةالمقومات

وهناك.البعوضبيرقاتتتغذىالتيالأسماكمنمعينة

لقتلالثرنجيسيةالعصيةبكتيرياأبواغيستعملآخربرنامج

.ليرقاتا

ستةإلىثلاثةنحوالغالبفيالبعوضةطوليبين

الأمريكيةالبعوضةالبعوضأنواعأكبرومن،مليمترات

أملم.6منيقربمايبلطولهاالتيالغلنبرية

أثناءأجنحتهضرباتصوتهوالبعوضوطنين

مرة000.1منيقربماالبعوضةأجنحةتتحرك.الطيران

تحدثهمماأعلىطنيئاالأنثىأجنحةوتحدث.الثانيةفي

علىالذكريساعدالطنينهذاأنوالواقعالذكر.أجنحة

التكاثر.لغرضأنثاهإلىالوصول

الثنائية)الحشراتالذبابمنالبعوضيعتبر

(.الأجنحة

البعوضةجسم

،الرأس-ا:هيأجزاءثلاثةمنالبعوضةجسميتكون

رقيقالبعوضفىالجسموجدار.البطن3-الصدر،2-

ناعموبرأيفخاالأجنحةيكسوكماويكسوه،ومرن

بنيةأواللونسوداءالبعوضأنواعومعظم.رقيقةوحراشف

فاتحةأوبيضاءعلامات،الانواعمنالعديدوفي.رماديةأو

قليلةأنواعوهناك.الاجنحةأوالأرجلأوالظهرجهةمن

تل!وكأنهاتبدو،براقةخضراءأوزرقاء،ألوانذات

ذهبية.أونحاسيةبأضواء

بالصدريلتصقومستديركبيررأسللبعوضة.الرأس

الرأسمساحةمعظموتحتل.ودقيققصيرعنقبوساطة

بقيةفيكما-تتكونانضخمتانمركبتانعينان

السداسية.العدساتمنالافمن-الأخرىالحشرات

العدساتبقيةعنقليلايختلفاتجاهاعدسةكلوتأخذ

تركيزالبعوضةتستطعولا.مستقلةبصورةتعملالتي

حركةأيةتلمحولكنها،بوضوحالأشياءلترىعيونها

فىكانتوإنحتىمفتوحةدائماالعيونوتكون.بسرعة

استرخاء.حالة

ينمواناستشعارقرنيبوساطةوتشمالبعوضةتسمع

طويلانالأنثىفىوهماعينيها.بينرأسهاوسطفي

فىالا!ستشعارقرنيفإن،وكذلك.ناعمبوبرومكسوان

يكسبهمابشعرمكسوانولكنهماأيضا،طويلانالدكر

ريشيا.منظرا



فةالبعوجسم

دزموا

البطىث!!أ-ث!ى-

خح!*!رحل

طومحر

ليامادحزا

حيلخارا

الاستتحعارقرر

اللمسعضو

صسضصر

الداح!س!لم

الأمعاء

الشرخ

الأمعاء

الحامخران

اللعاليةالعدد

الحامقاة

(،الشكلمخروطي)إناءكقمعيبدوالبعوضةفم

جزءيمتدكما،الرأسمنقريبافيهجزءأعرضويوجد

تعستعملوهي.أسفلإلىالخرطوميسمىالشكلأنبوبي

السوائللامتصاصأيضاوتستخدمه،اللسعفىخرطومها

منعديدةأنواعذكورفإنالوحيد،غذاءهاتعدالتي

.النباتاتعصاراتتمتصوإناثهاالبعوض

تلسع.التيهيفقطالأنثى.البعوضةتلسعكيف

الناستهاجمالتيهيفقطالانواعبعضوإناث

لنموإليهتحتاجالذيالفريسةدمتمتصحيث،والحيوانات

أجسامها.داخلبيضها

وذلك،تلسعأنالبعوضةتستيملا،الحقيقةوفي

فريستهاجلدفيتغرزولكنهافكيها.فتحتستيملالأنها

وسطتوجدالقليماتتسمىبالإبرشبيهةأجزاءستة

القليمات.هذهللبعوضالسفلىالشفةوتغطي.الخرطوم

الشفةتنحنيالجلد،فيودخولهاالقليماتغرسوعند

ينسابثم،الطريقعنمبتعدةلأعلىوتنزلقالسفلى

ويمنع،القليماتتكونهاقنواتعبر،الجسمداخلاللعاب

بسهولة.تمتصهالبعوضةيجعلمما،الدمتجلطاللعاب

ونتيجة.البعوضلعابضدحساسيةالناسأغلبولدى

دماملتسمىالجلدعلىللحكمثيرةدماملتنشأ،لذلك

البعوضه

لبعوضارؤودر

الأشى

لعيول!ا-

عضاءأ

للمم!ا-

ستشعالااد

الحرطوم

الدكر

البعوضة.تلسعكيف

جلدفيخرطومهافيتخفيهاالتيالحادةالقليماتالبعوضةتغرس

وتدخلتنثنيالجسمداخلالقليماتالحشرةتدفعوعندما.الضحية

الطريق.عنبعيداالسفلىالشفةوتنزلق.الدمويةالأوعية

الا!متشعارقرن

القليمات

مويدءعا

السفلىالشفة

القليمات

،الدممنكفايتهاالبعوضةتمتصوعندما.البعوضلسعة

السفلىالشفةتنزلقثم،الجسممنببطءالقليماتتسحب

وتتفاوتتطير.ثمالقليمات،فوقاسمابقوضعهالتأخذ

بعوضةمنكثيراالبعوضةتمتصهاالتيالدمكميات

مرةوزنهمنأكثردماالبعوضبعضيمتصفقد.لأخرى

فيها.يتغذىمرةكلفي،المرةونصف

ما،حدإلىالشكلمثلثصدرللبعوضةالعدر.

بعضوفى.لأسفلالضيقوجزؤهلأعلىالعريضجزؤه

ذات،الرقيقةالمفلطحةالحراشفتشكل،البعوضأنواع

منالعلويالجزءعلىمختلفةأنماطا،المتعددةالألوان

الختلفة.الأنواعتمييزفيالأنماطتلكوتستعملالصدر.

مننمطلديهالصفراء،الحمىينقلنوع،الأنواعتلكومن

اللونداكنةالحراشفمنقاعدةعلىالبيضاءالحراشف

.الحصانحدوةتشبه

تقومقويةعضلاتالداخلمنالصدربجداروتلتصق

طويلةأرجلوللبعوضة.البعوضةوأجنحةأرجلبتحريك

طرفوفي.رئيسيةمفاصلخمسةرجلولكل،ورقيقة

التعلقعلىيساعدهاالخالبمنزوجيوجدرجل،كل

وتستعمل.والسقوفالجدرانمثل،المستويةبالسطوح

أربععلى-عادة-تقفولكنها،المشيعنداسمتأرجلها



لبعوضةا8

علىبثباتيقفالبعوضأنواعمنكثيروهناك.فقط

برجليهاالأنواعبعضوتحتفظ.الأماميةالأرلغالأرجل

يثنيبينما،الجسمخلفتقريبامستقيموضعفيالخلفيتين

وهناكالظهر.فوقالخلفيتينالرجلينالآخربعضها

بعضأرجلحولتوجدحلقاتهيئةعلىبيضاءحراشف

.البعوضأنواع

الأجنحةذواتالأخرىالحشراتلمعظهموخلافا

بحيثرقيقانوهمافقط،جناحينللبعوضةفإن،الأربعة

إلىالدمالعروقتحملولاخلالهما.بوضوحالعروقتظهر

الأجنحة.تلكوتقويتدعمولكنهافقط،الأجنحة

تتساقطرقيقةحرأشفالأجنحةوأطرافالعروقوتغطي

البعوضأنواعولبعضشىء،أيمسهاإذاالغبارمثل

جميلة.ألوانذاتحراشف

معظمفىالموجودةالخلفيةالأجنحةعنوعوضا

سميكتانزائدتانالبعوضةلدىيوجد،الأخرىالحشرات

اقوازن،دبوسمنهماكليسمىمنتفخانطرفانلهما

دبوساشيهتز.بالتوازدالشعورالبعوضةيمنحانوهما

.الحشرةطيرانعندنفسهاالأجنحةاهتزازالتوازن

لجناحيها!تضربعندماالهواءفيالبعوضةوترتفع

أثناءوفىالهواء.فيترتفعلكيتجريولاتقفزلاولكمها

بسهولةأتجاهأينحوالاندفاعيمكنهاالهواء،فيوجودها

علىالحشرةيساعدانالتوازندبوسيفإنكذلكويسر،

تضربأنالبعوضةعلىويتعين.الطرانأثناءفيالتوازن

أثناءتحلقلالأنهاالهواء،فيمادامتباممتمراربأجخحتها

والعثاتالفراشاتتفعلكما،الهبوطعندأو،الطرأن

تضربتظلبل.الأخرىالطائرةالحشراتومعظم

الهبوطتريدالذيالموقعأرجلهاتلامسحتىبأجنحتها

إلىالأنبوبيشبهونحيلطويلالبعوضةبطن.البطن.

مدببة،نهايةذاتبطونالبعوضأنواعولبعضما.حد

فيوالتفاوت.مستديرةنهايةذاتبطونالاخرولبعضها

الختلفة.الأنوأعبينالتمييزعلىيساعدالبطنشعكل

العورتسمىهوائيةثقوبعبرالبعوضةوتتنفس

أزواجثمانيةوعددها،الجسمجانبيعلىتوجدالتنفسية

ويدخلالصدر.منطقةفىوزوجان،البطنمنطقةفي
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ضفتيعلىالجنوبإلىالشمالمنتمتدتقريبامستوية
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والمستنصرية،الحكمةوجامعتيبغداد،جامعةمقروجود

.الأخرىالعلميةالمراكزجانبإلىالتكنولوجيةوالجامعة

الاثارفيهتعرضالذيمتحفهافىالأهميةهذهوتتمثل

منوتماثيلبشريةوهياكلوعملاتجواهرمنالختلفة

.الميلاديعشرالسابعالقرنحتىالتاريخقبلماعصور

بقايافيتتمثلالتيالإسلاميةبآثارهاالمدينةوتشتهر

ومقر،المستنصريةوالمدرسة،الخلافةوداربغداد،سور

مركزابصفتهاالمدينةوتمتازالشهير.ومسجدهالمعتصبم،

وموانئوإيرانسوريابينالنقلطرقملتقىيمثلتجاريا

هماتاريخيينمسجدينتحويكما.المتوسطالأبيضالبحر

الأعظم.الإمامومسجدالكاظمالإماممسجد

العواصمكبرياترابعةالحاضرالوقتفيبغدادوتعد

وجاكرتاالقاهرةبعدالسكانىحجمهاحيثمنالإلمملامية

عامالإسلاميةالعواصمخامسةتعدوكانت،وطهران

.ام089عاملممادستهاكانتكماام،849

جملةمن67.3%حواليحاليابغدادسكانيشكل

وحوالي،الإسلاميالعالمفىالمليونيةالمدنسكانعدد

العالمفيعموماالمدنسكانعددجملةمن%أ28،

الثالثالمركزتشغلبغدادوكانت.كلهالإسلامي

.ام769عامالكبرىالعالممدنبينوالثلاثين

حواليحالياتضمإذالسكانيةبكثافتهابغدادتتميز

عام32%(.)30العراقسكانعددإجماليثلث

.ام399

العربمنبغدادمدينةسكانمعظميتكون.السكان

بغدادمدينةفيوالنصارىاليهودويشكل.المسلمين

والتركمانوالأكرادالإيرانيونيشكلكما،دينيةأقليات

قومية.أقليات
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طبقانسمة000372362المدينةسكانعددبلغ

فينسمة.4843!...إلىزادام،779عاملإحصاء

بنحوعددهمقدربينماام،879عامأكتوبر7إحصاء

علىاليومويزيدونام،299عامنسمة،5!.00083

نسمة.ملايينستة

بغداد.فيالسائدةاللغةهىوالعربية

منذبغدادمدينةامتازتوعمرانيا.سكانيابغدادتطور

منسنواتثلاثفبعدالكبير.السكانيبحجمهاإنشائها

المليوننصفمنمايقربإلىسكانهاعددوصلنشأتها

مساحةفييعيشونم(.765عامنسمة00.048)0نسمة

الميلين.مو!ئبا!طرهوفي،مربعهكتار.0023

الزمانمنالقرنونصفقرنوخلال

بحجمهاالعالممدنأكبربغدادكانتم(.359)775

للتجارةدوليامركزاوصارت،نسمةالمليونتجاوزالذي

والثقافة.

موجزةحقائق

إلىكم045بعدعلى،العراقوسطفيدجلةنهرضفتيع!:الموقع

العرلي.الخليحمنالغربىالشمال

2.كم066:المساحة

تجمعمنطقة،العراقيالمعمورقل!فىتقع:ا!لميزةالجغرافيةالخواص

قدما111ترتفع(.بؤري)موقعبشريتجمعونقطةالسقل،لحطوط

البحر.سطحعنم()34

السمة.فيملم051والأم!هار،دافئمعتدل:المناخ

السكان

)أغلية(،المسلمولىالعرب:للسكانوالعرقيةالتاريخيةالأصول

)أقلية(.والأكرادالمصارىوالعرباليهودم!حماعاتوهناك

وأليهود.النصارىمنمملةالسائد،هوالإسلام:الأديانأهم

الكاظمية.،الرصافة،الكرخ:السكنيةالمناطقأبرز

الإحصاءاتأحدث)وفقوالثقافيةالتعليميةالمؤسساتألثهر

الحكمة.حامعةاطسشصرية،الجامعةبغداد،جامعةاللتاحة(

الإحصاءاتأحدث)حسبوالسكانيةالعمرانيةالحركةتطور

.أم!2!عامفينسمة5،.000809السكاد(:المتاحة

وكثرة،الحشوأئيالسكنالتشار:الاجتماعيةاللشكلاتأهم

والمرامقالمساكنعلىالحصولوصعودة،الريفم!المهاحرين

العامة.

الزيارةأماكنوأهمالمافيةالحياة

وسبعيوميةصحفعدةبهاتصدر:والفنونالآدابملامحأبرز

وسيامميةأدبيةدوريةمجلة22حانبإلى،أسبوعيةمجلات

والإذاعة.للتلفارمحطاتعدةوهناكوعلمية

مكتبةالمركرية،الأوقالصمكتة:والمتاحفالمكتباتأشهر

العراقية،الأكاديمية!كتبة،اجريطانىأالمجلسمكتبة،المسترية

للتراتالوطنيالمتحف،العباسىالعصرمتحف،الوطنيةالمكتمة

بعداد.ومتحص،والتقافة

العالممدنبينالمتميزةالمكانةهذهفقدتبغدادلكن

الحروببسببالمتكررالدمارمنلكثيرتعرضقأنبعد

الذيالمغولىالغزوذلكومن،والفيضاناتوالحرائق

منتصفففى.القديمةمبانيهامعظماختفاءفىتسبب

سكانهاعددانخفضم(،)569الميلاديالعاشرالقرن

ولمم،329عامعليهكانماأعشارتسعةنحوإلى

الحاديالقرنأوائلنسمة000/251العدديتجاوز

001و...إلىذلكبعدانخفضكما،الميلاديعشر

إلىثم،الميلاديعشرالثالثالقرنأوائلنسمة

وإلى،الميلاديعشرالرابعالقرنأوائلنسمة000.04

السائالقرنمنالأولالنصففيفقطنسمة000.03

سكانانخفاضوامشمرام(.)638الميلاديعشر

القرنذلكمنتصففينسمة000.41إلىالمدينة

مكانتهاتستعيدالمدينةأخذتذلكوبعدام(.)652

فيحجمهافوصل،الميلاديعشرالثامنالقرنخلال

لرشيد.ا:سو:قالأسواشهرأ

الخلافة،داربعداد،سور:والتاريخيةوالأ"نريةالسياحيةالمناطقأهم

الإماممسجدالشهيرو!سحدهالمعتصممقر،المستنصريةالمدرسة

حنيفة.أى

والمركز،والورشالمصانعمنالعديدمركر:الصناعةالاقتصاد.

للصناعة.الرئيسي

والهندوسورياتركيالينوصلوحلقةرئيسىتجاريمركز:التجارة

.للعراقالرئيمميالتجاريوالسوق.آسياشرقجنوبودول

وصرفومياهكهرباءمنالرئيسيةالحدماتتتمئبهحظم:الخدمات

إلخ....وترويحصحى

العراقفيماليةمصارف3أكبربهايوجدوالمويل:اللصارف

للتأمين.شركاتثلاتوأكبرالرشيد(الرا!دي!)المركزي-

إلى،حديثدوليمطماروبها،أنواعهبحميعالنقلشبكةمركز:النقل

نويا.ميناءكونهاجاب

سابفيمليوننصصمنأكثريزورهاهامسياحىمركز:السياحة

الخلافة،داربغداد،سورمثلالإسلاميةبآثارهاوت!شمتهر،السنة

الشهير.ومسجدهالمعتصمقصر،المستنصريةالمدرسة

تاريخيةنبذة

عصرهاإلىووصلت،م762هـ،أ4ءسنةالمنصورحعفرأبوأنشأها

م008هـ،ا84سنةوفيالرشيد،هارونالحليفةعهدميالذهبى

للتعليم.مهمامركزاوصارتنسمةمليودمنأكترسكانهاعددبلغ

والأتراكالفرسثموالتتارالمعولعزاهاعندماالمكانةهذهوفقدت

والحرائقالحروبمنلكتيروتعرضتام،258هـ،257عاممذ

أهـ،!33عامللعراقعاصمةأصبحت.الممكررةوالفيضالات

.ام199الخلئالتانيةحربخلالللتدميروتعرضتام129

مدينة،المدورةالمدينة،السلاممديةالزوراء،:بهاعرفتالتيأسماؤها

الحلفاء.مدينةالمنصور،



31بغداد

منهمفقدتوإن،نسمة000.08إلىأواخره

فياجتاحهاالذيالطاعونوباءبسببنسمة06و...

الوقت.ذلك

عددتضاعففقدالميلاديعشرالتاسعالقرنفيأما

بلغتأم833عامففى،مرة6.1بحواليالمدينةسكان

هكتارا469.5مساحةفىسكانهاعددفيالأولىالذروة

1.1سكانهاعددبلغأم()339لحمنةمائةوبعدمربعا،

مربعا،هكتارا.3427إلىمساحتهاوزادتنسمةمليون

عددوبلغالواحد،المربعالهكتارفيشخصااء.بكثافة

المدينةنموفتراتأسرعوكانت.مسكنالمليونربعمنازلها

سكانهازادفقدالحضرين"القرنمنالأخيرالنصففي

مقابلفىأم849-0591الفترةخلالمراتثماني

،القرنهذامنالأولالنصففيتقريبامراتثلاث

ما009عامنسمة000.156منسكانهاعددوارتفع

إلىثم،ام059عامنسمة.000467إلى

عشرةأربعبعدليقفزأم،079عامنسمة000.19421

ثمأم،849اهـ،504عامنسمةملايين8.3إلىسنة

أهـ،441سنواتعشربعدنسمةملابنستةنحوإلى

.ام399

دوراتفيمربغدادلمدينةالسكانيالنموأنيلاحظ

الفترةففى.الحديثالعصرخلالوالنقصانالزيادةمن

نسبةانخفضتأم085-0018اهـ،1215-267

القرنمنالثانيالنصففىلكن52%،بنحوالسكاننمو

-0851هـ،أ831-1)267الميلاديعشرالتاسع

إلىليعود31%،2بنسبةالسكانيالنموزادأم(009

-8311منالفترةخلال%992إلىالانخفاض

%481إلىثانيةليتغير،ام059-0091هـ،أ037

.ام399و0591أهـ،441و0137عاممطبين

تناقصمنواضر4فتراتثلاثبغدادمدينةشهدت

القرنمنتصففيالأولى:الأخيرينالقرنينخلالالسكان

اهـ،267عامالسكانانخفضحيثعشرالتاشع

اهـ،215عامعليهكانوامانصفإلىام085

(.نسمة000629منبدلآنسمة00.05)0ام008

السكانانخفضحينماأم039هـ،ا934عاموالثانية

إلىام009أهـ،318عامنسمة.000156من

عاموالثالثةأم،039هـ-ا934عامنسمة000.451

إلىالسكانانخفضحينماام069اهـ،038

عامنسمة.000467منبدلأنعسمة0003612

الحين-ذلكمنذ-المدينةلكن.أم059هـ-ا037

مستمر.بشكلالمطردنموهاواصلت

سكانعددتضاعفالميلاديالعشرينالقرنخلال

نسمةاه!،...منزادواحيثمرة42حواليبغداد

المليونيةالمرحلةإلىام009هـ،ا318عام

إلىثم،أم079هـ،أ093عام(نسمة000.19421)

لمبينما.ام849أهـ،504عامنسمةملابن8.3

الميلاديعشرالتاسعالقرنفيسكانهاعدديتضاعف

فقط.مرة6.1سوى

خلالسنويا21%للمدينةالسكانيالنمومعدلبلغ

كاام849-0591اهـ،504-0137الفترة

كلواحدةمرةمنأكثرسكانهاعددمضاعفةفيتسبب

.سنواتخمس

قبيلالعراقفيالنفطاكتشافأدىبغداد.تخطيط

بغداد،مدينةفيكبيرةنهضةإلىالثانيةالعالميةالحرب

مستقيمةبخطوطالمتقاطعةالعريضةالشوارعفيتجلت

الطراز.حديثةالعمارأتعليهاتطل

الوقتفيبغدادمدينةتشغلهاالتيالمساحةتبلغ

الأرضقلبتمثلتقريبا،2كم066حواليالحاضر

علىتزيدلاالمساحةهذهوكانت،بالعراقالزراعية

العاصمةمركزالانوتشكل،ام009عام2كمأ3

باسميعرفالأول:رئيسيينجزأينمنيتكونالذي

يعرفوالثاني،دجلةلنهرالغربيالجانبعلىالكرح

مسافةويمتدللنهرالشرقيالجانبعلىالرصادةباسم

المبانيتوجدوالرصافةالكر!منأجزاءوفي.كم52

الضيقةالمتربةالشوارعأخرىأجزاءفىوتوجدالحديثة

الماليةالمصارفبغدادوسطفىوتتركز.القديمةوالمحلات

.والفنادق،السكنيةوالشققالتجاريةوالمحلات،الحديثة

إلىبغدادمركزمنفتمتدوالسكنيةالصناعيةالمناطقأما

مدينةالعمرانيةالمنطقةوتشملوضواحيها.خارجها

الكاظمية.

يتوارثبانخفاضها.-عموما-بغدادمساكنتمتاز

أسريةأجيالثلاثةعلىمساكنهمبغدادسكانمنالكثير

الدخلوالمتوسطةالغنيةالأسرمعظموتمتلك.الأقلفي

والأسوارالحدائقتحيطهاالأحمرالطوبمنمبنيةمساكن

مشاريعفيالفقراءالسكانمنآلافيعيشبينما.العالية

المدينة.وضواحيأطرافعندالشعبيةالإسكان

سكنأو،العشوائيالسكنمشكلةمنبغدادتعانى

تدفقبسببالمشكلةهذهوبرزتأطرافها.الصفئكلند

صعوبةوبسبب،العاصمةإلىالريفمنالفقراءالمهاجرين

بسهولة.المساكنعلىالحصول

بغداد،فيالرئيسيالمستخدمالحكومةتعتبرالاقتصاد.

حواليويعيش.الرئيسيةالعراقيةالصناعاتتمتلكفهي

بغداد.فىالصناعيينالعراقعمالمغ07%

لمديخةالرئيسيالصناعيالنشاطالنفطتكريريعد

:الاخرىالرئيسيةبغدأدمنتجاتوتشملبغداد.
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البناءعملياتوتتيح،والمنسوجاتوالسجائر،،الإسمنت

بغداد.فيوالأعمالالوظائفمنالكثيروالتجارة

التيوالبريةالحديديةالطرقلشبكةمركزابغدادوتعد

العربيةوغيرالعربيةوبالدولالأخرىالعراقيةبالمدنتربطها

دولى،مطارالمدينةفييوجدكما.العربيوبالخليجعالقريبة

خلالا!شخدامهتوقفنهريا،ميناءكونهاجانبإلى

الثانية.الخليجحرب

بالمدنبغدادتربطالتيالبريالنقلخطوطأهم

مايلى:المجاورةوالدولاللأخرى

علىح!جكتلثمالموصلإلىبغدادمنالخط-

ك!ا.152بطول،التركيةالحدود

زأحو-الموصل-أربيل-كركوكإلىبغدادمنالخط-

كم.445بطول،التركيةالحدودعلى

الناصرية--الديوانية-الحلةإلىبغدادمنالخط-

كم.685بطول،البصرة

بطول،الناصرية-الكوتإلىبغدادمنالخط-

كم.أ86

الحدودعلىروربا-الرماديإلىبغدادمنالخط-

كم.555بطول،السورية

-البصرة-العمارة-ال!صتإلىبغدادمنالخط-

ك!ا.066لبعوا،الإيرانيةالحدودعلىصفوان

.إيرانبمالحدودعلىخانقينإلىبغدادمنالخط-

لإنشاءحالياتجرىالتيالدراساتجانبإلى

علىبزاخوبغدادتربطالتيالسريعةالخطوطمنكم552

دولارمليون005.4منأكثروتتكلف،التركيةالحدود

أمريكي.

منبغيرهابغدادتربطالتيالحديديةالخطوطومن

العراقية:المدن

الحدودعلىرابية-الموصلإشبغدادمنالخط

كم.435دطول،لسوريةا

بطولقصر،أم-البصرةإلىبغدادمنالخط-

.العريالخليجعلىكم806

فيإسعطنبولإلىبغدادمنالمباشرالدوليالخط-

تركيا.

ومركزالهاتفيةالاتصالاتمركزبغدادمدينةتعد

اليوميةالصحفمعظمتصدرففيها،العراقفىالإعلام

جانبإلى،الأممبوعيةالمجلاتمنكبيروعدد،العراقية

بهاتوجدكما.والعلميةالثقافيةالدورياتمنالعديد

الرئيسية.الإذاعةومحطةالرئيسيةالتلفازمحطة

باسمال!نيعرففيماالسكانعالق.تاريخيةنبذة

وشكلتالميلاد.قبلسنة0004حواليمنذبغدادمنطقة

قبلالخامسالقرنومن.القديمةبابلمنجزءاالمنطقةهذه

والإغريقالفرسسيطرالميلاديالسالغالقرنإلىالميلاد

المنطقة.علىوالرومان

عندما،م752هـ،ا37عامصغيرةقريةبغدادكانت

العباسيةللخلافةالرئيسيةالمراكزالمنصورجعفرأبوأنشأ

أوجإلىبغدادووصلت.م762هـ،ا47عاممنهاقريبا

وبحلولالرشيد،هارونالخليفةعهدفيالذهبيعصرها

أكثرتضمأصبحتالميلاديالتاسع،الهجريالثالثالقرن

ومن.والثقافةللعلمعالميامركزاوصارت،نسمةمليونمن

الدولةفقدتالميلاديينعشرالثالثالقرنإلىالتاسعالقرن

مأ258عاموفي.والثروةالقوة-بالتدريج-الإسلامية

بقيادةالدولةهذهعلى-الوسطىآسيافى-المغولقضى

بغداد.معظمودمروا،لمكتيموربعدهومنهولاكو

عامحتىبغدادعلىالأتراكثموالفرسالمغولو!ميو

وأدت.العثمانيةالدولةمنحزءاأصبحتعندماأم638

بغداد.تدميرإلىالمتكررةوالفيضاناتوالحرائقالحرو!

بغدادفييعيشيكنلمالميلاديعشرالثامنالقرنوخلال

نسمة.أ،ء...سوى

أم(.189-191)4الأولىأمحالميةاالحربخلال

العراقباسمالانيعرفماعلىالبريطانيةأغواتااستوأ!ت

النفطصناعةإنشاءعلىالبريطانيونوسساعدأعثماني!ت.امن

عاصمةبغدادأصبحتأم329عاموفي.المنصقةافى

المستقلة.العراقيةللدولة

أبوالمنصور،،تاريخ،العراق؟العراق:أيضاانو

لدولة.ا،سيةلعبااجعفر؟

القاسمأبىابنان!:.القاسمأبياين،البغدادي

.البغدادي

.البغداديالبناابنانو:البئا.ابن،البغدادي

عساكرابنانظر:.عساكرابنالبغدادى،

.البغدادي

.البغداديأيوبأبوانظر:.أيوبأبو،البغدادي

الحارثأبوانظر:.الحارتأبو،البغدادي

.ديالبغدا

.دياالبغدلوفاءاأبو:نظرا.ءلولمحاابوأ،ديالبغدا

.البغداديالخطيبان!:.الخطيب،البغدادي

اللطيفعبدانظر:.اللطيفعبدالبغدادى،

.اديالبغد
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المؤمنعبدانظر:.المؤمنعبد،البغدادي

.البغدادي

.البغداديانحدصانظر:.المخلص،البغدادي

اهـ،393-)9133محمدهاشم،البغدادي

درباسبنمحمدبنهاشمأم(.0291-739

بحسناشتهركبير،عراقيخطاطالبغداديالقيسى

العراقيةالمدرسةلخصائصوجمعه،تراكيبهوجمالخطه

منذالخطبتعلموبدأبغدادفىولد.والتركيةوالمصرية

ثمصابر،عليوالحاجالشيخليعارفالملاعلىطفولته

عامالإجازةمنهنالحتىالفضليعلىالشيخعلىتتلمذ

،الخطوطمدرلممةفيليستزيدمصرإلىورحلأم،439

مأ459عاموتخرجمباشمرةالنهائيةالسنةدخلوقد

حسنيمحمدالخطاطانهناكأجازهوقدبامتياز.

إلىوسافر.أم449عامإبراهيموسيدالدمشقي

روأبالخطوطعلىليطلعأم059عامإسطنبول

الامديحامدخطاطيهاكبيرأماموكتبفيها،الموجودة

مرتين.فأجازه

عامحتىالعامةالمساحةمديريةفيخطاطاعمل

كليةفيوالخطالزخرفةلفرعرئيساعينحيثام069

الخطاطينمنكبيرلعددالخطعلمببغداد.الجميلةالفنون

ومهارتهودأبهبخلقهعرف.طريقتهاتبعواالذينالمعاصرين

على-فأقامام729عامدمشققصدأنهحتى،وبإخلاصه

الخطاطزميلهلقبرجديدارخامياشاهدا-وبخطهنفقته

الديرانى.بدويمحمدالكبير

وكتب،العربيالخطقواعدبعنوانتعليمياكتابانشر

وزينت،والعملات،الخطةاللوحاتمنكبيراعددا

بنوسعد4إخاوالحيدرالكيلانيعبدالقادرجوامعخطوطه

وغيرها.رمضان41ووالمراديةوالشهداءوقاصأبي

مخطوطعنالأوقافمصحفطباعةعلىأشمرف

آياتهورقمذهبهأنبعدالرشديأم!نمحمدللخطاط

وسجداته.وأحزابهسورهعناوينوكتب

بملعربيالخطا،ويبدمحمد،نييرالدا:أيضانظرا

على.إبراهيمسيد

البحارمنالضحلةاللأماكنفييعيشسملثاليغروس

مسطحان.جنبانولهمستطيلالبغروسوجسم.الدافئة

جيد،كذاءوهى.اللونفضيةالبغروسأسماكومعظم

أيضا.التجاريةوللأغراضهوايةاصطادهاوشم

البغروس،أسماكمننوعمائةمنأكثروهناك

الشمالية.أمريكاسواح!بمحاذاةمنهاالعديديعيعق

المحيطسواحلفىالدافئةالمياهفييعي!الخضاضالرأسذوالبغروس

الأطلسي.

هذهأنوأعأكبرأحدالخضاضالرأسذووالبغروس

5.3بينماويزنسم06نحوطولهويبلغ،الأسماك

كجم.4،وه

)أنثىالفرستزاوجعنينتجهجينأليفحيواناليغل

أخرىمهجنةحيواناتاستيلادتمالحمار.ذكرمع(الخيل

الحصانتزاوجطريقعنالقديمةالعصورفيالبغلتشبه

منالماضيفيالبغالوكانتالأخدر.ان!:والأخدر.

قاموقد.العالمأنحاءجميعفيالمفضلةالعملحيوانات

الضخمةالحميرمنمعينةأنواعبتربيةالمهتمينبعض

الحجم.كبيرةبغاللاستيلاد

طويلتانأذنانفلهما،حدإلىأبويهالبغلويشبه

طويلةشمعرخصلةبهوذيلصغيرةوأقدامقصيروعرف

ضخماجسداأمهعنويرثالحمار.فىكمانهايتهفى

وهو.طويلةشعرحصلةبهوذيلهقصيروعرفطويلتانأذنانلهالبغل

تلد.لاوالبغال.الحيلىوألثىالحمارذكرلتراوحتاج
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المرارع!يلتماقةأحرىوأعمالالمحراتحرفيي!خدمأنيمكنالبغل

اسم.العاأدحاءحميع!طأطالأعماا

علىأضعوداقالليةإلىبالإضافة،قويةوعضلاتمتناسقا

عنأجغلاويأخذوالسيور(.)اللجامالفرسقيادةطقم

يدحركما.والتحملالقوائموقوة-النهيقصوتأبيه

طويلة.لفتراتالشاقالعملعلىيجبرعندماقواهالبغل

منالزائدالعملع!دأباأكثرأجغلاأنثبتولقد

.الحصان

جيدا.الأمراضويقاوم،والإقدامبالجرأةالبعليمتاز

يطلقجدا.نادرةحالاتفيإلاتلدلاإناثالبغالولكن

كل.عقيملفظالولادةتستطيعلاالتىالحيواناتعلى

عقيمة.إناثهاوأغلبالبغالذكور

.الحصانالحمار؟:نظرا

البغلاني.قتيبةانظر:.اليغلالي

.البغويالقاسمأبوانو:.البغوي

5401هـ،4015)36محمدأبو،البغوي

الفراء،بنمحمدبنمسعودبنالحسينام(.171

بركنالملقب،التصانيفصاحب،الشافعيالبغوي

علىتفقهمفسر،فقيهمحدث.السنةوبمحيي،الدين

ممه،وسمع،الشافعيةشيخمحمدبنحسينالقاضي

مسيداكان.وغيرهم،المليحيالواحدعبدعمرأبيومن

يعملأبوهكانباليسير.قانعازاهدا،علامةعالماإماما

القبولفيهاورزق،تصانيفهفىلهبورك.ويبيعهاالفراء

منكتيرفيالمغالوتستحدم.قويةعصلاتولهالقوائمقويوهو

فيالعلماءوتنافس،نيتهوصدق،قصدهلحسن،اضهاما

كتابوهو،السنةشرح:المفيدةمصنفاتهمنتحصيلها.

ومعالى.علمطالبعنهيستغنىلابابهفيعظيم

الشافعية،فقهفيوالتهذيب،والمصابيح،التنزيل

حديثاالأربعينوكتابالمحيحينبمبينوالجمع

وغيرها.

(.خراسانمدائنمن)مدينةالروذ،بمروتوفي

والنحاةاللغويينطبقاتفيالوعاةبغيلأ

جلالالإمامآلفه.الهجريالتالححالقرنمصنفاتمن

هـ،119)تالسيوطىبكرأبيبنالرحمنعبدالدين

المعروفوالمعارفالعلومالمتنوعالفذالعالمأم(،505

.كتاب005نحومصنفاتهبلغتحتىالإنتاجبغزارة

لعلماءتر!طالتيالمطولةالمصنفاتمنالكتابهذا

جمفيكبيراجهداالسيوطىبذلوقد.واللغةالنحو

واختصارواستيعابهاالأقدمينمصنفاتوا!شقراءالمادة

آلفواممنعددأسماءالسيوطيوسرد.وتلخيصهفيهاماورد

ومامالهاذاكراوالتقويمبالنقدلكتبهموعرضالتراجمفي

الزبيديبكرأبيبكتابوأشادفيها.وردممامفيداعليها

منطائفةالسيوطيعدد.واللغويينالنحويينطبقات

هذاكتابهفىمنهاأفادالرجالتراجمفيالمصنفةالكتب

الموضوعيةجانبيالسيوطيوفىإلينا.يصللممماوبعضها

كتابه.منهااستمدالتيالمصادربذكرهالعلميةوالأمانة
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تراجمخلاصةهيغزيرةمادةللسيوطياجتمعت

!اختصرها،مضتقرونثمانيةخلالالعربيةرجال

كانمافثثيراأحيانا.،للباحثينمفيدايكونلاقداختصارا

جدا.مقتضبةمعلوماتيضيفثملهالمترجماسميذكر

علىيزيدالتراجممنكبيرقدرعلىالكتاباحتوىلذلك

ممن،علمناهأحد،يبلغهلمعددوهو،ترجمة002.2

واللغة.النحوأهلتراجمفيصنف

فيبهافأ+خذالعسابقينمناهجعمنالسيوطياستفاد

علىلهمالمترجمفرتب،المعجميالترتيباتبعوقد،كتابه

افتتحه4أزالكتابترتيبفيالجديدولكن،الحروف

الرسوللاسميإجلالأالأحمدين،ثمالمحمدينبتراجم

بالأسماءفبداثانيةمرةالترتيبإليذلكبعدرجعثم!!!.

.بالهمزةالمبدوءة

تراجمفيالأبوابمنعددابإلحاقهاسميوطيتفرد

والألقابالكنىبابمثلمختلفنسقعلىجعلهاأخرى

منوالمفترقالمتفقوبابوالإضافاتالنعسبوباب

كتابهفىالامديبطريقةأشبهالأخيروهذاالأسماء.

وانحتلف.المؤتلف

تراجمأكثرعلىاشتمالهمنالكتابهذاأهميةتنبع

احتوائهفيشمثلأخرىفائدةلهأنكما،واللغويينالنحاة

الهجريينوالتاسعالثامنالقرنينفيالمتأخرينتراجمعلى

فأصئالسابقةالمصنفاتتراجمهممنخلتالذين

سبقه.لماتكملةالكتاب

مأ809عاممنذطبعةمنأكثرفيالكتابصدر

.جيدةبفهارسومذيلمحققواخرها

الدين.جلال،السيوطيأيضا:ان!

منوواحدة،نيويوركولايةفيمدينةأكبرثانيةف

الأمريكية،المتحدةالولاياتفيوالتصنيعالنقلمراكزأكبر

لنقلميناءوأكبر،للدقيقمنتجأكبرأنهاعلىوتصنف

نسمة.231328الصغرىبفلوسكانعدديبلغ.الحبوب

نسمة./532168الكبرىبفلوسكانعددويبلغ

نياجارا،نهرمنبععند2كمأ03حواليبفلووتشغل

السلالةوتشكل.إيريلبحيرةالشرقيالطرفعند

المدينة،هذهفىالمجموعاتأكبرمنوأحدةالبولندية

واستقطبتسكانها.ربعمنأكثرالسوديمثلبينما

القليلة-الكهرومائيةالطاقةتتيحالتىنياجاراشلالات

وتنتج.المنلقةهذهإلىالصناعاتمن-كثيراالتكلفة

ومكونات،الكيميائيةالموادالرئيسيةالمصسانع

والمنتجات،المجمعةالمعدنيةوالمنتجات،الإلكترونيات

المطبوعةوالموأد،الورقيةوالمنتجات،والاليات،الغذائية

فيداخليميناءأكبربفلوميناءويعد.النقلومعدات

طنمليونيمايقاربلنقلتتسعوهى.نيويوركولاية

.عامكلالبضائعمنمتري

وأحد،الأستراليةالمنتجعاتأحدبفلوجبل.!جبللفلو،

جبالداخلبفلوسهليوجدالجليد.علىالتزلجمراكز

عنم723.1حوالىبفلوجبلويرتفعفكتوريا.فىالألب

ارتفاعإلىالسياحلنقلمركباتوتتوافرالبحر.سطح

فصلخلالوذلكلعودتهمأخرىومركبات،م048

وركوبالسباحةممارسةعلىالصيفسياحويقبلالشتاء.

هاملتونالمستكشفانسمىوقد.المنطقةفىوالتجولالخيل

فياكتشفاهقدوكانا،الاسمبهذاالجبلهوفرووليمهيوم

.ام482عامفيليببورتإلىالبريةرحلتهماأثناء

يوجد،اللونداكنكبيرالبفلوسمك.سمكاليفلو،

جواتيمالا.حتىكنداجنوبىمنالممتدةالعذبةالمياهفي

لهوزنأقصىويبلغسم09لهطولأقصىويبلغ

نأإلا،الشبوطيالسمكالأسماكهذهوتشبه.كجم23

ويكونفمها.حولاستشعارزوائدلهاليسالبفلوسمكة

الأسماكمنالنوعولهذا.سنامشكلعلىتقريباظهرها

وذاالأسود،الكبيرالفمذاالنوعينخصوصا،تحاريةقيمة

الصغير.الفم

.الإنسانأغذيةضمنيدخل-الكبيرالممذو-البفلوسمك

نقابيزعيمأم(.519-)1881إيرلستبمن،

الجهدله.العمالحزبفيبارزوعضوبريطانيحزبي

وزيروبوصفه.الضخمالعامالعمالاتحادتكوينفىالأكبر

-491)ءالعماليةأتليكلمنتحكومةفيالخارجية

يسمىلماالمتحدةللأمفلسطينقضيةأحالام(،519

!إالتسوية

في،سومرستونسفورد،فىفقيرةلأسرةبفنولد

بلغوعندما.عمرهمنالسابعةفيوهوسيماوصارإنجلترا

متأثرابريستولبمدينةليعملسافرعمرهمنعشرةالثالثة
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بالحركةمهتفاوصار.المعمدانيالمذهببجماعةللغاية

النقابيالمسؤولبفنأصبحأم019عاموفي.النقابية

نطاقعلىشهرةواكتعسب.الموانئعماللنقابةالقومى

عند!ظعهفينجحعندماالملكمحاميلقبوحازالقطر

محاكمةمجلسأمامالأجوربزيادةالموانئعمالمطالب

اتحادبفنكونالانتصارهذاوبعد.أم029عامعقد

قادةأبرزمنأيضاوكان.العامأمينهوصارالعامالعمال

للعملوزيرابفنعين.أم269عامالعامالإضراب

الائتلافيةالحربح!صمةإبانام049عامالوطنيةوالخدمة

حزب!صسبوعندما.تشرتشلونستونكونهاالتي

وزيرابفنع!!.ام459عامالانتخاباتالعمال

للخارجية.

تتغذىالأجنحةعديمةصغيرةحشرةالفرالت!لو

تهاجمضحاياها.نومأماكنمنبالقربوتعيش،بالدم

والحيواناتالطيوروكذلكالإنسانالفراش!بقحشرة

فيتستخدمهاالتيالحادةبابرتهاضحيتهاجلدوتخرق

وتورمهالجلدالتهابفىعضتهاوتتسبب.الدبمامتصاص

.الاشخاصبعضلدى

ويبلطوأعاالاحمرأر،إلىالفراشبقحشرةلونيميل

حجمهاأ!عرونظرانموها.يكتكلعندماملمستةحوالى

شيالاختباءمنتتمكنفإنهاالمفلطحالبيضيوشكلها

عادةالفراشبقحشرةتختبئ.والثنياتالصغيرةالشقوق

تختبئوقد.الليلأثناءطعامهاعنبحثاوتخرجالنهارأثناء

وأالأرضياتألواحب!تأوالسريرأسلاكبينأوالفرلقفي

آخر.إلىديتمنالفراشدقويزحف.الحوائطشقوقفي

والمفروشحات.الملابص!طريقعنينتقلوقد

الشقوقفىبيضهاالبالغةالفراشبقحشرةتضع

052و001بينماوضععلىالقدرةولها،والثنيات

مراتحمممحلدهاسالحارجيةالطبتةتستجدلالفرالقبقحشرة

قملأضهأحافيت!ورهاأعلاهالموضحةوالصورمموها.اكتمالقبل

ي!أي،مماشرةالأولالاستبداللعدتماليسار()إلىالأولالاستبدال

التانيةاليرقةمرحلةحلالالأكل!دوأحيرا(الوسط)فىاليرقةمرحلة

)اليمير(.

أسبوعبينتتراوحمدةبعدالبيضويفقس.بيضة

بعدإلاالصغيرالفراشبقنمويكتمللاولكن،وأممبوعين

الجوفيأبطأبصورةالفراشبقنمويكتمل.شسهرينحوالي

إذاكاملةسنةحواليوتعيع!.الدافئالجوفيعنهالبارد

لعدةطعامبدونالعيشويمكنها،المثاليةالظروفتوافرت

البارد.الطقسفىأشهر

علىخطيرةآفةالفرا!قبهتحشرةتصبحوقد

بقأنإلاالقا!مية،لعضتهاالصغيرةوالحيواناتالإنسان

الحشراتتلكمكافحةويمكن.الأمراضينقللااغراشا

مثل،فغالحشريبمبيد،بعنايةاختبائهاأماكنبرش

بتلكالموبوءةالأماكنوفي.المركبوالبيرثروماللندان

باستخداممساكنهمبتبخيرالسكانيقومالحشرات

بقطردأولقتلخاصةحشريةمبيداتدخانأوالدخان

الفرالق.

فيحياتهامعظمتقضيلحشراتشائعاسما!اءيو

فىأوالعذبالماءبركفىالماءبقأنواعمعظموتعيشالماء.

البركفىأو،بطيئةفيهاالماءحركةتكونالتىالجداول

المالح.الماءفيمنهاقليلةأنواعوتعيش.أ!ساكمةاالمياهذات

نوتي:هيمجموعاتخمسإلىالماءبهتتقسيمويم!س

الماءبقالماء،عقربالظهر،علىالسابحةالماء،

طولويتراوح.الواسعةالخطوةذوالماءبق،العملاق

الماءبقطولويبلغسم،،4وه3بينالماءبقمعظم

سم.6العملاق

أرجلهويستخدم.بالفمأشبهجزءلهالماءونوتي

الغاطسةالطعاموحبيباتالطحالبلجمعالقصيرةالأمامية

ثاقبةأوقاضمةفمأجزاءفلهاالماءبقأنواعبقيةأماالماء.في

وعلى،الأخرىبالحشراتالتغذيمنتمكنهاماصةأو

بقوكل.والسمندلالصغيرةوالأسماكالضفادعأفراخ

مؤلمة.لدغاتله-الماءنوتيعدافيما-الماء

الماعنوتيلدىتوجد

ارجلالظهرعلىوالسابحة

لها،منبسطةطويلةخلفية

تستخدمشعريةهدبات

السباحة.عندكالمجاديف

تعومالظهرعلىوالسابحة

اسمباحةويمكنهاظهرهاعلى

تستطجعكمافريستها.أسفل

لعدةالماءتحتتبقىأن

.الواحدةالمرةفيساعات

الماءعقاربوتعيش

الماء"!أفياعأ!الماء!قطوللعقرب.البركقيعانعلى

!ركممميبز-
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تلكتساعدهأنويحتمل،بطنهعلىبيضيةأقراصالمائى

وبقالماء.وعمقضغطتغيراتمعالتواؤمعلىالأقراص

تمكنهالركائز،تشبهخلفيةأرجللهالواسعةالخطوةذوالماء

الواقعفيوهوالماءسطحالسرلبحوالاندفاعمن

لايسبح.

داروين،،الطبيعيالانتخابانظر:.الأصلحيثاء

)ألس!والارتقاءالنشوء(بمداروين)ن!ياتروبرتتشارلز

(.النظرية

يابخ،داوبمتسوبخ،ليالتكافؤ،انظر:اللكالمحؤ.بقاء

نينج.شين

البقاء.أبو،العكبريانظر:.العكبريالبقاءأبو

الكيمياء؟الكتدة:ان!.قالون،الكتلةبقاء

(.لافوازييه)مساهمات

الكيمياء،الكتدة:انظر.قالون،لمادةابقاء

(.المادة)حفظاللادةلا!وازييه(؟)مساهمات

والماخ(.)السطحلبنانانظر:.البقاع

.الحشراتمنعديدةأنواععدىيطدقعامالممماليقة

نصفهابأجنحةتمتازحشراتالحقيقيةالبقاتولكن

هذامنعديدةأنواعوتوجد.جلديونصفهاغشائي

جدا،كبيراحجمهايكونالتيالحشراتمنالنوع

تصعبدرجةإلىجداصغيرآخرنوعيوجدولكن

وبعضهاأجنحةولبعضها.المجردةبالعينرؤتحهمعها

ولكنالماء،فيالبقةتعيشوقد،أجنحةبدونالاخر

وأأسنانللبقةوليس.اليابسةعلىيعيشأنواعهامعظم

منالعصارةأو،الدموتمتصللمضغأعضاءأي

متصلمستدقةأطرافبولحماطة،النباتاتأو،الحيوانات

منكثيرةأنواعوهناك.قرنشكلعلىببعضبعضها

والبقة،الحنطةوحشرة،الفراشبقةأمثلتهاومن،البق

وعقارب،البركبقاتأيضاومنها.المائيةوالبقةالمنتنة

النطاطة،والحشراتوالزيز،،الأرقاتوكذلكالماء،

الصدفية.والحشرة

غشائيةالخلفيةفالأجنحة،يتشابهانلاالبقةوجناحا

قوية.فاعدةعلىمستدقةرؤوسالأماميةوالأجنحةتماما،

المستدقةالرؤوسفإن،الراحةفترةفيالحشرةتكونوعندما

شكل*تأخذوأحيانا،متقاطعةتكونللأجنحةالأمامية

.الحشرةظوعلى

داخلفيمثلا،عديدةأماكنفيبيضهاالبقاتتضع

علىملتصقةتكونأوالنباتاتعلىأوالنباتأنسجة

جذابة.بألوانأحياناويبدوغريبشكلولبيضهاالشعر،

وأ،الناستهاجمأوالمحاصيلالبقاتبعضوتؤذي

القضاءيتممؤذ.غيرمعظمهاولكن،الأخرىالحيوانات

نأمنالرغمعلىالحشريةبالمبيدات-عادة-عليها

عليها.الأمثلالقضاءبدورتقومالأخرىالحشرات

الموسوعةفىصلةذاتمقالات

الحصادزيزالحشرةالفرالقبق

النباتقملةالحمطةحشرةالماءبق

الصدفيةالحشرةالمنتنةالبقة

كولورادو.بطاطسخنفساءانظر:.البطاطسبقة

السجاد.خنفساءانظر:.الجاموسبقة

!يهةرائحةيطدقالحشراتمننوعالمئتئةالبقلأ

قرفطمنكلوتحكون.بالترسشبيهوجسمه،إزعاجهعند

خمسةمنلديهاالاستشعار

يأكلأنواعهاوبعض.أقسام

وبعضهافقط،النباتات

الأخرىالحشراتيأكل

يأكلوبعضها،فقط

وكثير.والحشراتالنباتات

النباتاتيهاجمأنواعهامن

اقتصاديةقيمةلهاالتي

والأرزكالخضراوات

المنتنةالبقة.والغلال

منويعد،الحولثنائيةالخضراواتمناليقدوس!

تلكأصنافهوأشهر.الكراويةفصيلةإلىوينتمي،الأعشاب

ملتفةخضراءمنخفضةورديةتجمعاتفيأوراقاتنتجالتي

أوراقاالبقدونسمنأخرىأصنافوتنتج.ومتجعدة

أطباقتزيينفىأساساالنضرةالأوراقوتستعمل.عادية

البقدونسأوراقتجفيفويمكن.والسلطاتاللحم

الحساء.فيأيضاواستخدامها

بقدونس،البقدونسمنآخرصنفعلىويطلق

فصلحتىحفظهايمكنطويلةجذوروله،هامبورج

نكهةلإضفاءأساساهامبورجبقدونسويستعملالشتاء.

الحساء.علىخاصة

الفيتاميناتلكلممتازامصدراالبقدونسويعد

المعادنعلىويحتوي)ج(،و)أ(فيتامينيخصوصا
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؟عادةضئيلةلكمياتيؤكلأنهغير.والكالسيوموالحديد

.الناسلصحةقلي!!نفعهفإنلذا

.المنزلخارجالبذوربذريمكنالمناخالمعتدلةالمناطقوفي

الخصبةالتربةفييكونالبقدونسلزراعةالمناسبوالوضع

فىالبذوروضعويتعين.الشمسوتحت،التصريفجيدة

فيمكنقارسشتاءيسودهاالتيالمناطقفيأما.صغيرةحفر

ومن،دافأصاضفيأوالمحميةالبيوتفيالبقدونسزراعة

البقدونص!ويزرع.الصقيعخطريزولأنبعدخارجاينقلثم

مشمسشمباكوتوضئكللى،حاوياتفيالأحيانبعضفي

الشتاء.خلالالمنزأ!داخللتنمو

إدىينتميمعمرأوروبىنباتالأدردجياليقدوس!

واحد،مترعلوإلىيرتمإلنبات.البقريالبقدونس

مظليةبذور)رؤوسخيطمفيومرتبةبيضاءوأزهاره

وأوراقهلاممابنىبلونطويلةعموديةوبذوره(،الشكل

بقعالكبيرةالأورأقبعضوعلى.القطععميقةسرخسية

تطهحن.عمدمااليانسونرائحةتشبهرائحةذأتبيضاء

المباني،حولمانراهوكثيرا،الأعشاببينالنباتينمو

إضافةفييستحدمأ!يزاولا،الدم"لتنقية"يستخدمحيث

.أصسلطاتواالحساءإلىالنكهة

الأفرنجىالبقدونس

أسودري!لهاليسار،علىالذكر.المهاحرةالطيورسلوعالبقرطائر

غامق.رماديلولهاأجم!تاعلىوالألتى،لامع

السوداءالطيورمننوعالبقرطائر.شطاوو،

المكسيكفيويعيع!.الشماليةأمريكاموطنهمهاجر،

وذالبقرطائرالكاملواسمهكندا،منالجنوبيةوالمنطقة

البنى.الرأس

،الأخرىالطيورأعشاشفىبيضهاالبقرطيورتضع

وتختار.بديلينأبوينحضانةفيلتنموصغارهاوتترك

واحدةبيضةعادةوتضعصغير،لطائرتابعاعشاالألثى

بعيداتطرثم،العمشصاحبةالأخرىالطيورغيابأثناء

الطورمنبكثيرأكبرالصغيرالبقروطائر.ثانيةولاتعود

معظميلتهمفهوولذلك،العشفىالتيالأخرىالصغيرة

جوعاالأخرىالصغيرةالطورموتإلىيؤديمماالغذاء،

يرعيانأنهمابالحضانةالأبوانولايدرك.الأحيانبعضفي

خاصة،البيضةواكتشفتحدثإذاولكنغريبا.طائرا

الطائرفإن،صداحطائرععقفيموضوعةتكونعخدما

القديم.العشأعلىفيآخرع!وبناءبتغطتهايقومالآخر

.اللونبنيةنقطوبه،اللونأبيضالبقرطائروبيض

والأنثى،سم02حواليالذكرالبقرطائرطوليبا

اللامع،الأسودبريشهالطائرهذاويمتازحجما.منهأصغر

وتتغذى.غامقرماديفلونهاالأنتىأما.اللونالبنيوالرأس

.التوتوثماروالبذور،،والديدان،بالحشراتالبقرطيور

.الحادةالنغماتبعضتتبعهماغالباحاد،صفيرونداؤها

)صورة(.الحيوانبموتصنيعهالحديبإنتاجبمان!:.البقرة

وخرافالأطومعلىأحيانايطلقتعبيراليحريقرة

الحيواناتمن)مجموعة(رتبةإلىتنتميالتيالبحر

علىيطلقالمصطلحلكنالخيلانيات.تسمىالثديية

ستيلربقرةيسمىمنقرضحيوأنعلىالتحديدوجه

البحرية.
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كانتالبحريةستيلربقرة

الضحلةالمياهفيتعيمى

وقد.الشاطئمنبالقرب

قليلةسنواتبعدانقرضت

عاماكشما!هامن

.ام741

منبالقربام741عامالبحريةستيلربقرةاكتشفت

يتراوحانذاكعددهاوكان.بيرنجبحرفيكوماندرجزر

هذهبقتلالبحارةقاموقد2.).0و.ا!...بين

.ام768عامبحلولوانقرضتلأكلها،الحيوانات

منبالقربالضحلةالمياهفيالبحريةستيلربقرةعاشت

وكانت.البحريةبالطحالبتتغذىوكانت،الشواطئ

،الباردةالمياهمعتأقلمتالتيوالوحيدةالخيلانياتأكبر

وزنهاوبلغأمتار.67حوالىإلىطولهاوصلحتىونمت

تقريبا.متريةأطنان01

الخيلانى.،الأطوم:أيضاانظر

الكريمالقرآنسورمنالبقرةسورة.سورةاقية،

اياتهاعدد.الثانيةالشريفالمصحففيترتيبهاالملدنية،

إحياءالبقرةتسميتهاجاءت.آيةومائتاوثمانونست

موسىزمنفيظ!تالتي،الباهرةالمعجزةتلكلذكرى

قاتله،يعرفواولمإسرائيلبنيمنشمخصقتلحيث،الكليم

اللهفأوحى،القاتليعرفلعلهموسىعلىالأمرفعرضوا

منهابجزءالميتيضربواوأن،بقرةبذبحيأمرهمأنإليهتعالى

علىبرهاناوتكون،القاتلعنويخبرهم،اللهلماذنفيحيا

عنروي.الموتبعدالخلقإحياءفيوعلاجلاللهقدرة

نإمقابر،بيوتكمتجعلواالا:قالأنهعلباللهرلمول

وقال(البقرةسورةفيهتقرأالذيالبيتمنينفرالشيطان

وتركها،بركةأخذهافإن،البقرةسورة)اقرأوا:عيت!

.السحرةهموالبطلة(البطلةيستطيعهاولا،حسرة

منوهى،الإطلاقعلىالقرآنسورأطولالبقرةسورة

سائركشأنشأنها،التشريعبجانبتعنىالتيالمدنيةالسور

التيالتشريعيةوالقوانينالنظمتعالجالتي،المدنيةالسور

الاجتماعية.حياتهمفيالمسلمونإليهايحتاج

الأحكاممعظمعلىالكريمةالسورةاشتملت

،والمعاملات،والعباداتالعقائد،في:التشريعية

وغيرها،والعدة،والطلاق،الزواجأموروفي،والأخلاق

صفاتعنالحديثوتناولت.الشرعيةالأحكاممن

،الإيمانحقيقةفوضحت،والمنافقين،والكافرين،المؤمنين

الخليقة،بدءعنتحدثتثم.والنفاقالكفروحقيقة

تحدثتثم.السلامعليهآدمالبشرأبىقصةفذكرت

بنيخاصوبوجه،الكتابأهلعنبالإلمسهابالسورة

المدينةفيللمسلمينمجاورينكانوالأنهماليهودإسرائيل

تنطويوما،ومكرهمخبثهمإلىالمؤمنينفنبهتالمنورة

ونقض،والخيانةوالغدر،،اللؤممن،الشريرةنفولممهمعليه

ثيق.والمواالعهود

المسلمينلأنالتشريعجانبعنتحدثتالسورةبقية

أمسفيوهم،الإسلاميةالدولةتكوينبدايةفيكانوا

الذي،السماويوالتشريع،الربانيالمنهاجإلىالحاجة

وأالعباداتفىلممواءحياتهمفيعليهيسيرون

الجانبيتناولالسورةجماعفإنولذا،المعاملات

التفصيل،بعضمفصلةالصومأحكام:التشريعي

الله،مسبيلفيالجهادوأحكام،والعمرةالحغوأحكام

،والطلاق،الزواجمنبهايتعلقوما،الاسرةوشؤون

منوالتحذير،المشركاتنكاحوتحريم،والعدة،والرضاع

عنالسورةتحدثتثمالحيف.حالةفىالنساءمعاشرة

منالتحذيرذلكأعقبثموملابساتها،الرباجريمة

بتوجيهالكريمةالسورةوختمت،القيامةيومأهوال

وعلا،جلاللهإلىوالتضرع،والإنابةالتوبةإلىالمؤمنين

سعادةفيهلماوالدعاءالكفار،علىالنصرةوطلب

عنا،واعفبهلناطاقةلاماتحملناولاربنا):الدارين

القومعلىفانصرنامولاناأنتوارحمنا،لنا،واغفر

بأوصافالسورةبدأتوهكذا286.:البقرة!الكافرين

.الختاممعالبدءليتناسقالمؤمنينبدعاءوختمت،المؤمنين

القرآنآيات)ترتيبالكريمالقرانأيضا:انظر

الكريم.القرانسور(؟وسوره

النمو،بطئة،الخضرةدائمةشجيرةأوشمجرةالمجى

.المروجعلىرياحمصداتأوسياجا-الأكثرعلى-تتخذ

أنهاكماإفريقيا،وشماليوآسيا،أوروباجنوبفيتنمو

فىالأطلسيالشاطئطولعلىوتنموإنجلترا.فيمعروفة

الأمريكية.المتحدةالولايات
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أوراقولهاسياحا،تستعملماعالبا،الحصرةدائمةشجيراتالقس

الرائحة.ركيةأزهاروعاقيد،لامعةصسيرة

أوراقولها.بم.57ارتفاعإلىالبقسشجرةتنمووقد

ا!هغيرةاالازهارمنوعناقيدلامععلويوجهذأتصغيرة

أوراتذاتأنواعومنها.السملكرائحةرائحةذات

منهااصغيراأ!نوخأويتخذ.مزركشةأورماديةخضراء

الزينة.أزهارلمشاتلسياجا

متقارب)صلب(قاسثقيلالمجضشجرةوخشب

خشبويستخرج،عاليةلدرجةصقلهيمكنالحبيبات

ويستعملالبقس.كتلمنغالباوالحفرالنقح!صناعة

الرياضية.المعداتصناعةفيكذلكالبقسخشب

أطلقأسكتلندا.شماليسكنقديمشعبالبكتزأوالمجط

جلودهموشمواأورسموالأنهم،الاسمهذاعليهمالرومان

الوأشم.أوالراسمتعنيلمحا!الرومانيةالكلمةأنحيث

لخطبحديثفىللبقطتاريخيةإشارةأولوترد

الرومانالبقطيةالقبائلحاربتوقد.م792عامرومانى

البقطلإبعادطويلينحائطينالرومانوبنى،كثيرةسنوات

المغيرينبعدفيماالبقطقاتلثمبريطانيامنطقةعن

بوصفهم-اختفواثم،والسكسونالإنجليزمنالتيوتونيين

تقريبا.م009عام-عنصرا

مجالفيتوجدصغيرةعمىمنطقةالعمياءاليقعة

يراهشيءكلعلىالرؤيةمجالويطلق.العاديةالعينرؤية

يأإلىبثباتينظرعندماالجوانبفيأو،أمامهالإنسان

أمامه.يكونشيء

علىالشخصيجلسبأنالرؤيةمجالالأطباءيختبر

أسود.بقماشيغطىحائطمنسم09حواليبعد

إحدىأمامالقماش!علىأبيضصغيرشيءويوضع

يأمنبقطعةالأخرىالعينوتغطى.مباشرةالعينين

بثباتالصغيرالأبيضالشيءإلىالشخصوينظرشيء.

كانفإن.والأمامللخلفأبيضرأسذودبوسويحرك

سم25بعدعلىلايرىالدبوسفإناليمنىللعينالاختبار

هذهتحددوهكذا.الأبيضللشيءاليمنىالجهةإلى

العمياء.النقطةالمنطقة

العصبفيهيدخلالذيالمكانالعمياءالنقطةتوافق

وجودلعدمالمنطقةهذهفيرؤيةهناكواسس.العيناجصريا

وتعص.العينانظر:.للعيندأخليةطبقةوالشبكية.شبكية

أساسيةمعلوماتالعمياءالنقطةوشكلحجمفياضعييراتا

.الدماغوورمالأزرقالماءمثلالامراضبعضعن

العثةا!وديات(بم)تركي!الأولياتانظر:العدئدلآ.اليثعلأ

)عيونالعينالمدكية(،والعثاتالعملاقةالحريرديداد)عتات

البحر.نجمة(؟الحيوانات

العالمنباتاتمندنوعيناسمالخطاطيفبقلة

أمريكاإلىجلبابالآخرلأحدهماصلةلاالقديم

الصفراءالخطاطيفبقلةوهوأحدهماينتمي.الشمالية

يخموأصفر،زهرذوعشبوهي،الحوزانيةالفصيلةإلى

أولويعدقصيرلارتفاع

الربئ.فييزهرنبات

الخضراءأوراقها،وتشبه

ولزهرها.لقلبا،لداكنةا

يبهتلامعةصفراءبتلات

أبيضيصيرحتىلونها

المناطقفيعادةوتنمو

ممياجاوتصير،الرطبة

وبقلة.والعاباتللأشجار

نباتفصيلةمنالخطاطيف

الحطاطيفبقلةوقديما.الخشخالق

فيعصارتهااستخدمت

وأمراضواليرقانصغير()نتوءالثؤلولأمراضعلاج

03بينمانموهاكتمالعندالنباتارتفاعيبلغ.أخرى

فيجيداوينموللاصفرارتميلخضراءاوراقه.سم6و.

الخصمبة.الرطبةالتربة

القيقبأشجارمننوعالبقددرنبات.شاتاليقلدر،

الأوراقعنتختلفأوراقذووهوالشماليةأمريكاموطنه

مربهة،أوراقوللبقلدرالاخر.القيقبلنباتالبسيطة

العمر،قصيروالبقلدر.مركزيةبساقمتصلةوريقاتوعدة

أشجاروهى.م02ارتفاعإلىيصلحتىينموقدولكنه
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البقلدرلنبات.الأخرىالقيقبأوراقعنتختل!البقلدرأوراق

الأخرىالألواعأوراقأما(.اليمين)إلىالمصالمتعددةمركبةأوراق

مفصصه!.واحدنصلفلهااليسار(.)إلىالسكريالقيقبمثل

بسهولة،فروعهاوتتكسر،متينغيروخشبها،ظليلةغير

ضعيفة.أشكالأيتخذأحيانأبعضهاأنكما

القيقب.أيضا:انظر

وتضم،السامةوالأشمجارالجنباتمنمجموعةالبقم

هذه.البوقيةالملائكةوحشيشةالضارةجمسنعشبة

التفاحةأيضاتسمىوالتي،الملتفةالضخمةالنباتات

وثمار،الرائحةكريهة،مسننةأوراقذات،الشوكية

الأرجواني.إلىمائلةبيضاءالشكلبوقيةوأزهارشموكية

علىالآنينموولكنهالمداريةالمناطقإلىالبقمينتمي

العالم.منالمعتدلةالمناطقفيالقاحلةالأراضيامتداد

.نبات،الليلظلأيضا:انظر

(.القرنية)الفصيلةالبازلاءلفصيلةتنتمينباتاتاليقول

نأذلك،المزهرةالنباتاتمنفصيلةأكبرثانيةتشكلوهي

المركبة.العائلةانظر:.المركباتفصيلةهىفصيلةأكبر

نوع؟17...و0004.1بينماالنباتعلماءويعرف

التيالقرونمناسمهاالمجموعةهذهأخذت.البقولمن

البذور.وبداخلهاالنباتيحملها

امتدادعلىعظيمةاقتصاديةأهميةلهاالبقولمنوكثير

والفولوالفاصولياوالفولالبازلاءمثلفالبقول.العالم

نأكما.عاليةغذائيةقيمذاتأغذيةهي،السوداني

مهمة.ورعىعلفنباتاتهيوالبيقةوالبرمميمالفصفصة

وأخشاىا.وزيوتاوأصباغاأدويةتنتجبقولوهنالك

تختلفوهي.العالمأجزاءمعظمفيالبقولتنمو

وكثير.أعشاباأوشجيراتأوأشجاراتكونوقدكثيرا،

فرعية()فصيلةفصيلةتحتوهناللث.متسلقةنباتاتمنها

علماءويطلق.الفراشاتأزهارهاتشبهالبقولمنكبيرة

وتنتمي.الفراشيةتحتاسمالمجموعةهذهعلىالنبات

البقولأزهارأما.المجموعةهذهإلىالمعروفةالعطرةالبازلاء

بعضهاأزهارولكن،ومنتظمةصغيرةتكونفقدالأخرى

.منتشرةوبتلاتهامنتظمةغيرتكونقدالاخر،

الهواء.منجذورهاطريقعنالنيتروجينالبقولتأخذ

عقدفيتعيش،الجذريةالبكتيرياتسمىخاصةبكتيرياوهناك

البكتيرياهذهتأخذ.النباتجذورامتدادعلىتتكونصغيرة

تستخدمهاأنيمكنأشكالإلىوتحولهالهواءمنالنيتروجين

فيمفيدةالبقوليةالنباتاتتحعلالخاصيةوهذه.النباتات

وأأخفر،سماداالمزارعونيسشدمهسامطوكثيرا.الزراعة

النيتروجين.انظر:.الفقيرةالتربةلتحسينواقيامحصولآ

-)102؟-276؟هـ،817؟مخلدبنبقي

الرحمن،أبوعبديزيد،بنمخلدبنبقى988؟م(.

.محدث،حافظمفسر،،الإسلامشيخ،القرطبي،الأندلسي

بكير،بنويحيىالليثى،يحىبنيحيىمنسمع

أحمد،ابنهمنهوسمعكثير.وغيرهمعمار،بنوهشام

مجتهداإماماكان.وطائفة،لبابةبنومحمد،المريوأيوب

ثقة،والعملالعلمفيرأسامخلصآ،صادقاربانياصالحا،

ورعاأحدا،يقلدولابالأثر،يفتي،نظيرهيندرحجة،

فيوهما.والمسندالتفسير،منها:،مصنفاتلهزاهدا،

ابنقاللهما"لم."لانظيرعنهما:الذهبيقالالمفقود،عداد

وكتبه"لم.الإسلامفيمثلهيؤلفلم"لمالتفشر:عنبشكوال

حياته.أياممنذوالدارسونالقراءتداولها

(.البقيع)أرضاللنورةالمدينةانظر:.اليقدع

أمريكية.أم(.كاتبةا-739)298.سليرللك،

بكتبهااشتهرت.ام389عامفىللادابنوبلجائزةحازت

منكثيرأثاروقد.الصينفيالحياةنمطعنوضعتهاالتي

.والغربآسياشعوببينالكبيرالتفاهممنروحاأعمالها

الأرصعنوانتحتكانتبككتبتهاروايةوأشهر

.أم329لعامبوليتزرجائزةحازتوبهاأم(،319)الطيبة

حبهأمده،صينيمزارعوهو،لونجوانجالقصةهذهوتصف

.الحياةصعوباتعدةسنواتليتحملالقوةبأسبابللأرض

ثلاثمنتتكونسلسلةضمنالأولهوالكتابوهذا

هما:الاخرانوالكتابان.الطينبيتعنوانتحتروايات

ام(.)359منقسمبيتام(بم)329الأبناء

الغربيةفرجينياهلسبورو،فيسدنستريكر،بيرلولدت

كانحيثالصينفيونشأت.الأمريكيةالمتحدةالولاياتفي

الولاياتفيالكلياتلماحدىودرست.المنصرينمنوالداها

التدريسمجالفيلتعملالصينإلىرجعتولكنها،المتحدة

عامفيوانفصلا،بكجونمنوتزوجت.ام719عامفي

وال!.جونرتشاردمنتزوجت،العايمذلكوفي.أم359

وريحالشرقريح،بكلبيرلألاولىالروايةتنشرولم

عاما.38عمرهاكانحين-ام039عامحتىالغرب
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كتابا65منأكثركتبتوفاتها،وحتىالحيرذلكومنذ

وتشمل.والمقالات،الصغيرةالقصصمنمئاتإلىإضافة

التنينبذرة:الأدنىالشرقفيكتبتهاالتيالأخرىرواياتها

أم(.69)4للمرورجسرأم(؟49)2

ماووريتائدم(.1591-0881)بيترالسير،بك

هروأ.رانجيتياسمهكان.الإنسانعلمفيومختص

مأ809منالفترةفىالنيوزيلنديالبرلمانفيعضواوكان

لشؤونوزيراأم219عامفيوأصبجع.أم419حتى

انظر:(.الأصليوننيوزيلنداسكان)وهمالماووريين

الشمالية.تراناكيفيولادتهوكانت.شعب،الماووري

وكانوالكيمياء.الطبدرسحيثأوتاغوبجامعةالتحق

فريقلأولطبيباضابطالىالأرالعالميةالحربخلال

علمفيمختصاأم279عامفيوصار.ماووريعسكري

.هاوايفىهونولولوفياللإنسان

فىأمريكىخبيرام(.059-)1884لمحرائكيك،

حولطاثجمعها.هواةومنالمتوحشةالحيواناتمجال

الحدائقفيلحفظهاحيةحيواناتعنبحثاالعالم

بهاقامالتيرحلتهشملتوقد.السيركفيوامشخدامها

جمعوقد.ومشغافورةالملايومنكلاأم!11عامفي

000.25منأكثرالتاليةمشةوالعشرينالخمص!خلال

الأفاممطأنواعمننوعأكبربينهامنالحيواناتمننوع

المتحدةالولاياتفيبتكساسجينسفيلفيولد.السامة

.أم319عامأحياءأعدهم:كتابهالفوقد.الأمريكية

ثمانيةيساويجافمعيارالبكمكيال.محيال،اليك

تكال(.المكعبالمترمن.،..)88بوشلربعأوكوارتات

الفاصوليا.وحبوبكالبطاطسالجافةالغذائيةالموادبه

.والبكارةالبكرةانظر:.البكارة

!ؤتذا!تول!رس!لعلمدجيالوليكترلوا

البكتيرياأنواعبعضتسببالبكتيريما.تسمىواحدة

الآخروبعضها)السل(،والدرنالجذاممثلخطيرةأمراضا

بقاءعلىالبكتيريابعضتساعدفمثلاضار.وغيرمفيد

التحلل.علىالميتةالكائناتبمساعدةونظيفةنقيةالبيئة

ليحددواالضارةالبكتيريابدراسةالبكتيرياعلماءويقوم

منها.الوقايةتكونوكيفالأمراضتسببالتيالطريقة

كيفيةإلىليتوصلواالنافعةالبكتيريابدراسةيقومونكما

عليها.والسيطرةمنهاالاستفادة

منمعينانوعاأنإثباتأجلمن.البكتيريادراسة

علماءيقوم،الأمراضمنمعينانوعايسببالبكتيريا

هذهوتسمى.رئيسيةخطواتأربعباتباعالبكتيريا

الألمانيالطيباسمعلى،كوخمسلماتالخطوات

عشرالتاسعالقرنأواخرفيصاغهاالذيكوخروبرت

منالممرضةالبكتيرياتؤخذ-ا:يليكماالخطواتوهذه

فىوتنمىالممرضةالبكتيرياتعزل2-.مريضةحيوانات

أجسامفيالختبرفينميتالتىالبكتيرياتحقن3-الختبر.

اجسامعنالبكتيرياتفصل-4.اختباريةحيوانات

البكتيريانوعمنأنهاعلىوتثبتالاختباريةالحيوانات

نفسها.الأصلية

علىالختبراتفيتنمىالتيالبكتيرياتحصلأنيجب

علماءعلىويجبالنمو.علىليساعدهابا!متمرارالغذاء

فيالبكتيريامنمعينةسلالةزراعةمنيتمكنواأنالبكتيريا

تنميةفيالمستخدمةالوسائلوتسمى.الوأحدةالمرة

العاموالعنصر.الاستنباتوسائطالختبرفيالبكتيريا

هلاميةمادةوهي)الأجار(،الأغرةهوالاستنباتلوسائط

الطحالببعضسيقانم!تستخلصالمستمبتات،لتجميد

مادةإلىوتتحولالمغليالماءفىالأغرةتذوب.اجحريةا

موادوتضاف.م04حرارةدرجةتحتتبردعندماغروية

والأملاحوالبيتوناتاللحموخلاصةالدممثلعذائية

نوعأفرادويوضعالبكتيريا.لا!متنباتالأغرةإلىوالسكر

بموادبتشريطهاالمتصلبةالأغرةعلىالبكتيريامنمعين

البكتيرياملاييننموإلىهذاويؤديالبكتيريا.علىتحتوي

.بكتيريكائنكلمنواحدنوعمن

وامشنباتهاالبكتيريامنمعينةسلالةعزليتمأنبعد

شريحةعلىالبكتيريامنعددبوضعالبكتيرياعلماءيقوم

بوضحيقومونوقدالمجهر.تحتودراستهاالزجاجمن

الشريحةعلىالموجودةالبكتيرياعلىمامادةمنمسحة

أجلومن.نوعهاعلىوالتعرفرؤلمجهاليسهلالزجاجية

بتحضيرالبكتيريادرا!عةعلماءيقومالبكتيرياداخلدراسة

مجهرتحتودراستهالفحصهاالمستنبتةالبكتيريامنعينة

إلكتروني.

مئالإصابةيمكن.البكتيريةالأمراضعليالسيطرة

الحقنطريقعنالبكتيريةالامراضمنبالعديد

علىاعتمادامختلفةبطرقتصمئاللقاحات.باللقاحات

منأنواعثلاثةوهناك.للمرضالمسببةالبكتيريانوع

الحيةالبكتيريامنمنهاالأولالنوعيحضر.اللقاحات

منفيحضرالثالثالنوعأما.المقتولةالبكتيريامنوالثافما

البكتيريا.أفرزتهامعطلةسموم

بعدضارةغيرتصبحالممرضةالبكتيرياوبعض

غيرالبكتيرياهذهتحقنوعندماالختبر.فيلفترةامشنباتها

ضدمناعةتكسبها،الحيواناتأجسامفيالضارة

وخلالالبكتيريا.منالصنفهذايسببهاالتي،الأمراض
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فيالعلماءبعضتمكنالعشرينالقرنمنالثمانينيات

اللقاحهذاويحتوي.الجذامضدلقاحإنتاجمنالهند

استخداموبالإمكان.ضارةغيرولكنهاحيةبكتيرياعلى

العسعالفلقاحات.اللقاحاتلتحضيرالمقتولةالبكتيريا

الموادأوبالحرارةقتلهاتمبكتيريامنتحضرمثلا،الديكي

الكيميائية.

بسببخطرةأمراضاالبكتيرياأنواعبعضتسبب

تحضيرويمكنتفرزها.التيالقوية)السموم(الذيفانات

باستنباتالأمراضبهذهالإصابةتمنعالتياللقاحات

وتعطلتفرزهاالتيالذيفاناتوعزلالختبرفيالبكتيريا

الكيميائية.الموادأوللحرارةتعريضهاطريقعنمفعولها

منوالكزاز)الديفتيريا(الخناقمرضلقاحاتتحضر

يحضرواأنالعلماءوبإمكان.المفعولمعطلةذيفانات

الهندسةبتقنياتالبكتيريابعضتغييرطريقعنلقاحات

الوراثية.الهندسةانظر:.الوراثية

عنالناتجةالأمراضبعضعلىالسيطرةويمكن

الطرقساهمتوقد.اللقاحاتغيرأخرىبطرقالبكتيريا

الأطعمةوحفظ،الصحيالصرفمياهلمعالجةالحدشة

انتشارمنالتقليلفيكبيرةبدرجةوتنقيتهاالمياهوتطهير

حمىعلىمثلاالقضاءأمكنفقد.الأمراضبعض

الدولفي،الملوثةالمياهطريقعنتنتقلالتيالتيفوئيد

علىالسيطرةفيالمفيدةالأخرىالطرقومن.المتقدمة

المفاداتتسمىعقاقيراستخدامالبكتيريةالأمراض

الحيوية.

أواسطفيالأمرأولالبكتيرياعرفت.تاريخيةنبذة

العالمطريقعنعشرالسابعالقرنمنالسبعينيات

المجاهرأنمنالرغموعلى.ليفنهوكفانأنطونالهولندي

نأاستطاعأنهإلا،الصنعجيدةتكنلماممتخدمهاالتي

عليهمايطلقوغالبا.بدقةالبكتيريامنمختلفةأنواعايصف

البكتيريا.علمأبواسم

لويسمنكلبهاقامالتيالأعمالبعضساعدت

إلىالبكتريولوجياعلمتطويرعلى،كوخوروبرتباستير

عشرالتاسعالقرنأواخرفيالمهمةالعلوممنعلم

البكتيرياأنباستيرالفرنسيالعالموأوضح.الميلادي

عمليةمثل(،كيميائية)تغييراتالتخمرعمليةفىتتسبب

علىأيضاوتعرف.خلإلىالخمرتحولأوالحليبتحمض

كوخوكانالتخمر.أنواعبعضتسببالبكتيريامنأنواع

التيالبكتيرياأنواعبعضمعرفةإلىيتوصلعالمأول

البكتيرياأنإلىتوصلفقد.الأمراضمنعدداتسبب

والبشر،الماشميةفيالجمرةمرضتسببالجمريةالعصوية

مرضتسببالدرنيةالمتفطرةبكتيرياأنإلىأيضاوتوصل

)السل(.الدرن

اند

يراإ

باس

فاس

منالثلاثينياتفيالإلكترونىالمجهراخترأعوساعد

البكتيرية.للخلاياالداخليالتركيبدراسةعلىالقرن01

كيفمعرفةيحاولوناليومإلىالبكتيرياعلماء،زال

لاستخدامطرقايدرسونوهم.الأمراضالبكتيريابب

المجاريمياهومعالجةالماءتلوثعلىللسيطرةكتيريا

الصناعية.نفايات

الموسوعةفىصلةذاتمقالات

لتراجما

ألكسندرالسير،فليمنجفرأنكلينجونرز،

روبرت،كوخبول،نح

بوروساشيباتو،كيتاسالويسير،

فادأنطون،ليمنهوكفونأوجست،سمان

ليإ،متشنيكوفللوردا،ري

علم،الدقيقةخياء

علم،المعقمةئنات

صلةذاتأخرىمقالات

ألمجص

المرض

الحيويةالمضادات

المناعة

البقط.؟ريختا،اسكتلندأ:نظرا0لر

،واحدةخليةعلىتحتويبسيطةحيةكائناتيا"ا

البكتيريامعظمقطريتراوح.الحيةالكائناتأصغرمن"و-

يساويالواحد)الميكرون،ميكرون.02و،.3بينمما

يصنفالمجهر.خلالمنفقطوترىملي!تر(.،..أ

بعضهمويعتقد،نباتأنهاعلىالبكتيرياالعلماء..

هؤلاءويصنفولاحيوانا.نباتاليعستالبكتيريابأنخرا

انظر:الموديرا)الفرطيسيات(.منأنهاعلىالبكتيرياء

.ناديا10

الافوهناكتقريبا.مكانكلفيالبكتيرياوتوجد

ويعيع!.للإنسانضارغيرمعظمهاالبكتيريامننواعا

أيةولايسبب،الإنسانجسمداخلالبكتيريامنكبيرد

كثيرةأنواعوهناكأمراضا،الأنواعبعضوتسببار.10

نافعة.ىأ.

البكتيرياأهمية

أمعاءفيالبكتيرياأنواعبعضتعيمق.النافعةالبكتيريا

فىالبكتيرياهذهوتساعد.الأخرىوالحيواناتنسانا

تفرزكما.الضارةالحيةالكائناتعلىوالقضاء.

الضروريةالفيتاميناتبعضالأمعاءفيالموجودةيا-ا

فيمهمادوراوالماءالتربةفيتعيشالتيالبكتيرياتؤدي

كيميائيةوعناصر،والكبريتوالنيتروجينالكربوندإرات

المكتيريامنكثيرويساعد.الحيةالكائناتمهاا!

تستخداعىكل

عناصرإلىالحيوانوفضلاتالميتةالكائنات !لل
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البهتيريةالخلية

تلاثالبكتيريةللخليةيكونقد

أقصى.كحدواقيةطبقات

بالحشوةالطبقاتهذهتحيط

.النوويالحسمعلىتحتويالتى

الشعرستشبهأسواطوتمتد

وتساعدالطبقاتخلال

الحركة.ع!البكتيريا

فىالعناصرتبقىالبكتيريالتحللوبدون.كيميائية

ماوسرعان،هيكماالحيوانوفضلاتالميتةالكائنات

البكتيريامنأخرىأنواعوتساعدبأكملها.الحياةتتوقف

نأيمكنأشكالإلىالكيميائيةالعناصرتحولعلى

!ممعينةأنواعتحولفمثلأ،.والحيوانالنباتيستخدمها

نيتروجينمركباتإلىوالتربةالهواءفيالنيتروجينالبكتيريا

النيتروجين.انظر:.النباتيستخدمهاأنيمكن

كيميائيةعمليةفىالبكتيريامنعديدةأنواعتتسبب

الكحوليةالمشروباتصنعفيتستخدمالتخمر،تسمى

محطاتوتستخدم.الأخرىالأطعمةمنوالعديدوالجبن

.كذلكالمياهلتنقيةالبكتيرياالصحيالصرفمعالجة

الأدوية.بعضصنعفيالبكتيرياتستخدم

فيالأخرىالحيةالكائناتخلاياالبكتيريةالخلاياتشبه

يعلمواكيالبكتيرياالعلماءيدرسولذلك،كثيرةنواح

ساعدتفمثلا،تعقيدا.الأكثرالحيةالكائناتعنالمزيد

بعضانتقالكيفيةفهمعلىالباحثينالبكتيريادرامعة

أنواعمعظموتتكاثر.الوراثةطريقعنالمميزةالصفات

برةكمياتبزرأعةللعلماءلجمسسعمما،بسرعةالبكتيريا

البحث.لأغراضمنها

الأمراضالبكتيريابعفأنواعتسببالفحارة.البكتيريا

والجذاموالسيلانالكوليراالأمراضهذهوتشملىللبشر.

التيفوئيدوحمىالرئويوالدرنوالزهريالرئويوالالتهاب

طريقعنالجسمإلىالبكتيرياوتدخل.الديكىوالسعال

شقوقعبرأو،الفمأوالأنففتحةمثل،الطبيعيةالفتحات

والماء،والطعامالهواءيحمللذلكوإضافةالجلد.في

الجسمالضارةالبكتيرياوتمنعآخر.إلىشخصمنالبكتيريا

السليمة.الخلاياتحطيمطريقعنينبغىكماوظيفتهأداءمن

تسبب)سموما(ذيفاناتالبكتيرياأنواعبعضتنتج

بعضتنتجوالكزاز.القرمزيةوالحمىالديفتيريامثلأمراضا

الأخرىالذيفاناتبعضوتفرزحية،بكتيريامنالذيفانات

نوعاالبكتيرياذيفاناتوتسببفقط.البكتيرياموتبعد

فيالوشيقىالتسمميسمىالغذائيالتسممأنواعمن

.جيدةغيربطريقةالمعلبةالأطعمة

الإنسانجسمفيالمتعايشةالبكتيرياتسببأنويمكن

كانإذافمثلأ،.للمرضالإنسانمقاومةتقلعندماالمرض

علىالجسمقدرةمنأسرعالحلقفيالبكتيرياتكاثر

بالتهابالشخصيصابأنالمحتملفمنمنها،التخلص

الحلق.في

الحيواناتبعضفيأمراضاالبكتيرياتسببكما

العديديصيببكتيريمرضفالجمرة.الأخرىوالنباتات

أمراضوتشمل.الضأنخاصةوبصفةالحيوأناتمن

تصيبالتي،الناريةاللفحةافةالبكتيرياتسببهاالتيالنبات

يسببالذي،الفطريوالتعفن،والكمثرىالتفاحأشجار

نمواأيضاالبكتيرياتسبب.والخضراواتالفواكهبعضتلف

مختلفة.نباتاتيصيب،التاجيالورميسمى

منكبيرعدديعيت!.الفارةالبكتيريامنالوقاية

والممراتوالأمعاء،،الفموداخلالجلدعلىالبكتيريا

يمنعالبكتيريا.منعادةالجسمأنسجةبقيةوتخلو.الهوائية

والهضمىالتنفسىالجهازينتبطنالتىوالأغشيةالجلد

الجسم.أجزاءبقيةإلىالدخولمنالضارةالبكتيريامعظم

الدمكرياتتطوقها،الجسمالضارةالبكتيرياتدخلوعندما

وهي،مضادةأجساماالدميكونكماوتهاجمها،البيضاء

الأجسامبعضوتقضيالبكتيريا.تضعفأوتقتلمواد

الذيفانات.تأثيرعلىالذيفاناتمفماداتالمسماةالمضادة

مضاداتتكوينالجسملايستطيعالأحيانبعضوفي

يمكنالحالاتتلكوفي،كافيةبسرعةبهالخاصةالستموم

وأالفرسمثل،حيوانمنالسممضاديحقنأنللطبيب

آخر.شخصأيمنأو،الأرنب

بعضصنعفيالمضعفةأوالميتةالبكتيرياوتستخدم

بسببالناتجةالأمراضمنعمنتمكنوهي.اللقاحات
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الأربعالمجموعات

للبكتيرياالأساسية

العصي،تشبهالعصوياتو،ببعضبعضهاومتصلةمستديرةفاللكوراتلشكلها:تبعاالبكتيرياالعلماءيصف

أدناهالموضحاللولبياتنوعيسببأنويمكن.لولبيشكلذات)الح!زونجات(واللولبيات،الضمةتشبهوالضميات

.ضارةغيرالأخرىاللولبياتولكنبالأمراضالإصابة

لعصويةالمكورةا

الجسمداخلاللقاحاتتحقنالبكتيريا.منالأنواعتلك

تهاجممضادةأجسامبتكوينالدمقيامإلىوتؤدي

عدةالعدوىمنالجسمتحمياللقاحاتوبعضالبكتيريا.

منالحيويةالمضاداتالمسماةالأدويةوتصنع.سنوات

والماء.والتربةالهواءفيتعيشالتىالدقيقةالحيةالكائنات

البكتيرياتضعفأوتقتلأنالحيويةللمضاداتويمكن

هذهاستخدامكثرةفإن،ذلكومع.للأمراضالمسببة

للأدوية.البكتيريامقاومةإلىتؤديأنيمكنالمضادات

نمولمنعالمطهراتتسمىكيميائيةموادالناسيستخدم

كيميائيةموادوتستخدم.الحيةالأنسجةعلىالبكتيريا

وعلىالماءفيالبكتيريالتدمير،المعقماتتسمى،أخرى

قتلأيضاويمكن.والأوانيالملابسمثلأخرىأشياء

لتعقيمعادةتستخدمطريقةوهي،بالحرارةالبكتيريا

والأواني.الأطعمة

البكتيريالركيب

تسمىواقيةطبقةتقريباالبكتيرياأنواعبجميعتحيط

شمكلهاالبكتيرياالخليةجدارويعطي.الحليةجدار

ببعضيحيط.متعددةبيئاتفيالعيمقعلىويساعدها

خارجلزجةطبقةوهي،حافظة،ذلكإلىإضافة،الأنواع

للموادمقاومةالخليةالحافظةهذهوتجعل.الخليةجدار

الفتاكة.الكيميائية

بنيةوهو،الخليةغشاءعلىالبكتيرياجميعوتحتوي

جزيئاتوتدخل.الخليةجدارداخلالكيستشبهمطاطة

الغشاء،هذافتحاتخلالمنالخليةالصغيرةالطعام

خلاله.منتمرأنالكبيرةالطعاملجزيئاتلايمكنولكن

تشبهرخوةمادةوهي،السيتوبلازمالغشاء،داخلويوجد

كثيرةكيميائيةموادعلىالسيتوبلازموتحتوي.الهلام

اللولبية

أجزاءوبناءالطعامتحللعلىتساعدالإنريمات،تسمى

الخلية.

الكائناتجميعخلايامثلالبكتيريا،خلاياوتحتوي

منقوصالريبيالنووي)الحمضأ!دعلى،الحية

وجميعوتكاثرها،الخليةنموفىيتحكمالذي(الأكسجين

منطقة،البكتيريةالخليةأ!ديشكل.الأخرىالنشاطات

جميعوفي.النوويالجسمتسمىالعسيتوبلازبممن

المزرقة،الخضراءالطحالبماعدا،الاخرىالحيةالكائنات

عنيفصلهالخليةمنجزءوهو.النواةداخلأنديوجد

غشاء.السيتوبلازم

تبعامجموعاتأربعإلىعادةالبكتيرياالعلماءيقسم

المكوراتوتسمىالشكلمكورةالبكتيريافبعضلشكلها.

وتسمى،العصوياتوتسمىالعصاشكليأخذوبعضها

التيوتلكالضميات،الضمةأوبالفاصلةالشبيهةالبكتيريا

منخليتينوصفيمكناللولبيات.تسمىلولبيشكللها

باستخدامببعضبعضهايتصلأكثرأوالبكتيريا

وعقديوعنقودي)ثنائى(مزدوخالمصطلحات

مننوع،المثالسبيلعلىالعقديةفالمكورات)سلسلي(.

سلاسل.فيببعضبعضهامتصلالكرويةالبكتيريا

البكتيرياحياة

مكانكلفيالبكتيرياتعيعقالبكتيريا.تعي!شأين

أخرىأشكالفيهالاتستطيعالتيالأماكنفيحتىتقرلمجا،

والطبقةوالهواءالماءويحتوي.حيةتبقىأنللحياة

البكتيرياوتوجدالبكتيريا.منكثيرعلىللتربةالسطحية

جلدوعلى،والتنفسيالهضميالجهازفيدائمةبصورة

تسمىمعينةبكتيرياوتحتاج.أخرىوحيواناتالإنسان

يمكنولكنتعي!.كيالأكسجينإلى،الهوائيةالبكتيريا
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حيةتبقىأناللاهوائيةالبكتيرياتسمى،أخرىلبكتيريا

وأوجودفيحيةتبقىأناللاهوائياتلبعضويمكن.بدونه

أخرىلاهوائياتتوجدكما.الأكسجينوجودعدم

منجداضئيلةكميةوجدتإذاتعيشأنلايمكنها

بيئتها.فىالأكسجين

الغذاء،فىنقصأيضدنفسهاالبكتيريابعضتحمى

أكثرجديدخلويغشاءبتكوينالماءأو،الأكسجينأو

المحيطةالخليةموادوتموت.القديمالغشاءداخلسمكا

نشطغيرالمتبقيالحيالكائنويصبحالجديد.بالغشاء

البكتيرية،الأبواغتعيم!أنويمكن.بكتيريابوغاويسمى

وأ،المرتفعةالحرارةمقاومةتستيملأنهاأكثرأوعقودلعدة

توافروإذا.الأخرىالصعبةالبيئيةوالأحوالجداالمنخفضة

ثانيةالألواغتتحول،أخرىمرةوالماءوالأكسجينالغذاء

نشطة.بكتيرياإلى

والماءالهواءتياراتتحم!.البكتيرياتتحرككيف

والأوانيالملابسأيضأتحملكما،طويلةلمسافاتالبكتيريا

منمختلفةبأنواعيوجدالبكتيريا.الأخرىوالكائنات

كما.السباحةعلىتساعدها(رفيع)شعرأسواطالبكتيريا

.بالتلويتتحركالأسواطإلىتفتقرالتيالأنواعبعضأن

معظمتتغذى.الطعامعلىالبكتيرياتحصلكيف

التغذية،متغايرةالبكتيرياوتسمىالبكتيريا،أنواع

تعرفالتي،الأنواعوتنئبعض.الأخرىالحيةبالكائنات

تصنعفمثلا،بنفسها.طعامهاالتغذيةذاتيةالبكتيرياباسم

أكسيدثانىمنطعامهاالضوئيالتركيببكتيريا

تكونالبكتيريابعضوالماء.،الشمسوأشعة،الكربون

الطعامعلىذلكويتوقفمعاالتغذيةوذاتيةالتغذيةمتغايرة

التغذيةمتغايرةالبكتيريامعظموتتغذى.حينهفيلهاالمتاح

بعضوتسبب.طفيلياتالاخروبعضها.الميتةبالكائنات

للكائنأضرارالاتسببأوقليلةأضراراالطفيليةالبكتيريا

أمراضا.يسبمبالآخربعضهاولكن،العائل

كل،خليتينإلىالمكتيريةالخليهان!تمطارعنديحدتالتائىالانشطار

الأصلية.للخليةمطالقةمنهماواحدة

ويعنيلاجنسيا.البكتيريامعظمتتكاثرالبكتيريا.تكاثر

متماثلتينخليتينإلى،ببساطة،تنقسمخليةكلأنذلك

البكتيريامعظموتتكاثر.الثنائيالانشطارتسمىبطريقة

وإذا.دقيقة02كلعددهاتضاعفالأنواعوبعض،بسرعة

أكثرذلكعننتجكافيا،طعاماالخلاياهذهإحدىأعطيت

عملياتوتنتج.ساعات01فيبكتيريةخليةبليونمن

البكتيريا.منالهائلةالأعدادتلكعادةوالختبراتالمصانع

المرتفعالمعدلبهذاالاحتفاظلايمكن،الطيعةفيولكن

الغذائي.إمدادهاتستنفدماسرعانالبكتيريالأنللتكاثر،

فإن،الثنائيالانشطاربطريقةالبكتيرياتتكاثروعندما

معيتطابقالانشطارعنالناتجتينالخليتينمنكلأ!د

لبعضويمكن.الأصليةالبكتيريةالخليةفيالموجودأند

البسيطةالتناسليةالعملياتمنبنوعأ!دتبادلالبكتيريا

أ!دانتقالعلىالاقترانويشتمل.الاكمرانيسمى

الذكر،يسمىالبكتيريا،خلايامنواحدنوعمنالمباشر

طريقعنأدنينقلكذلك.الأشىيسمىآخر،نوعإلى

منأجزاءالبكتيرياتلتقطأنأيضاويمكن.الفيروسات

الخلاياتنقلأ،دنوبانتقال.ميتةبكتيريةخلاياأند

البكتيريةالخلاياكانتفإذا.الفرديةالسماتالبكتيرية

الممكنفمنمثلا،الحيويةالمضاداتمنمعينلنوعمقاومة

مقاومة.غيربكتيريةخلاياإلىالمميزةالصفةهذهتنقلأن

تاريخيةنبذة

نأألمحتملمنأنهالتطوربنظريةالآخذينبعضيرى

علىاشتملتقدالأرضعلىالأولىالحيةالكائناتتكون

المعروفةالأحافيرأقدملأنللبكتيريا،البسيطةالأشكال

بلايين5.3منمايقربمنذعاشتببكتيرياخاصةكانت

تطورتالبكتيريابعضأنالعلماءبعضويعتقد.سنة

أسلافاكانتالخلايامتعددةكائناتإلىتدريجيةبصورة

الحاضر.الوقتفيتعقيداأكثروحيواناتلنباتات

حلالمنأحرىإلىواحدةبكتيريةخليةمنأندنقلهوالاقتران

الحليتين.بينيصلأنمو!
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شاهدعشر،السابعالقرنمنالثامنالعقدأواسطوفي

البكتيريا،محترفغيرهولنديعالموهو،ليفنهوكأنطون

نشأتالبكتيرياأن،سنوأتلعدةالعلماء،واعتقد.مرةلأول

أثبتعشر،التاسيعالقرنأواخرفيولكن.حيةغيرمادةمن

هيفقطالحيةالكائناتأنباستير،لويصرالفرنسيالكيميائى

باستيروأنتج.أخرىحيةكائناتتنتجأنيمكنهاالتي

التخمر.تسببالبكتيرياأنوأظهرالأولىاللقاحات

لباستير،معاصرألمانيطبيبوهوكوخ،روبرتواكتشف

أيضاطوركما.محددةأمراضاتسببمعينةبكتيرياأن

للبكتيريا.نقيةمستنبتاتوإنماءلفصلالتقنيةالأساليب

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

البكتيريةالأمراضبعض

الزهارالأرانبحمىالبلعومالتهاب

الديكيالسعالالتيفوئيدحمىالرئويالالتهاب

الدمويالتسممصدمةالروماتيز!يةالحمىالسحائيالالتهاب

الكزازالقرمزيةالح!العظامالتهاب

الكوليراالحناقالدمتسمم

القدماءالمحاربينمرضاسثداءالتيفوس

مرض،ليوزاالدرنالحذام

يفتيريالدالحمرةا

لرقاصالحمرةا

صلةذاتأخرىمقالات

التسمممضادالحلمةالبكتريولوجيا

المطهرالنيتروجيندورةالتخمر

الطبىالمطهربكتيريا،الريكتسيةالغذائيالتسمم

العقديةالمكورةالعمقودياتالتعقيم

الفيروسالبيئيالتلوث

المرضالأعذيةحفظ

تعيق)أينالبكتيرياانظر:.اللاهوائيلأاليكتيرلا

.البكتيريا(

تعيق)أينالبكتيرياانظر:.الهوائيةالبكتيريا

البكتيريا(.

منالعديدخلاياجدرانبينتوجدمادةاليكتين

الذيالخليطكثافةلزيادةأساساالبكتينيستخدم.الفواكه

والجليالمربياتمثلموادقواميكثفمثلافهو.معهيطبخ

ومادة(.الشهية)فاتحاتوالمقبلاتالحافظةوالمواد)الهلام(

مجموعةإلىتنتميوهي.غذائيةقيمةذاتليعستالبكتين

النشاتشملالتيالكربوهيدراتباسمالمعروفةالأطعمة

والسكر.

نوععلىمعينةفاكهةتحتويهاالتىالبكتينكميةوتعتمد

كالتفاحالفاكهةأنواعفبعضنضجها.ودرجةالفاكهة

منعاليةنسبةعلىتحتويوالبرقوقوالبرتقالوالعنب

يكونالمربىلصنعالثمارهذهتستخدموعندما.البكتين

هذهعصائربهاتنعقدكثافةتضفيالأليافمنشبكةالبكتين

والكرزكالمشمشالأخرىالفواكهوبعض.الفاكهة

البكتين،منيكفيماعلىتحتويلاوالفراولةوالأناناس

البكتينيضافولذا،مربىإلىتحويلهاعندمتماسكةليجعلها

فيالتجاريالبكتينوسوافر.الخليطقواملتقويةإليهاالتجاري

التفاحقشرمنيجهز،جافمسحوقأوسائلشكل

.الخصوصوجهعلىوالبرتقالكالليمون،والحمضيات

والجلي.المربىأيضا:أنظر

بكر.أبو،الأبهريانظر:.الأبهريبكرأبو

بكر.أبو،الاجري:انظر.الآجريبكرأبو

البكر.حسنأحمدان!:.حسنأحمدالبكر،

م(.449-؟هـ،333-؟)الإسكا!بكرأبو

حنفيفقيه،البلخيالإسكافأحمدبنمحمدبكرأبو

عنسلمةبنمحمدعنالفقهأخذكبير،وإمام

الهندوانى.جعفروأبوالأعمشعليهوتفقه،الجوزجاني

الفقهفيللشيبانيالكبيرالجامعشرحكتبهمن

الحنفي.

بكر.أبو،الإسماعيلىانظر:.الإسماعيليبكرأبو

بكر.أبوالباغندي،ابنانظر:.الباعلديبكرأبو

بكر.أبو،البختريانظر:.البختريبكرأبو

بكر.أبو،البردعيانظر:.البردعيبكرأبو

بكر.أبو،البرديجي:أنظر.لبرديجيابكرأبو

بكر.أبوالبزار،انظر:.البزاربكربوأ

أبو،شيبةأبيابنانظر:.شيبةأبىبنبكرأبو

بكر.

بكر.أبو،الأنباريابنانظر:.الأئباريبنبكرأبو

بكر.أبو،خزيمةابنأنظر:.حريمةبنبكرأبو

بكر.أبو،السراجابنانظر:.السراجبنبكرأبو

بكر.أبو،سراقةابنان!:.سراقةبنبكرأبو
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بكر.أبو،السنيابنانظر:السئي.بنبكرأبو

بكر.أبو،طفيلابنانظر:.طفيلبنبكرأبو

بكر.أبو،العربيابنانظر:.العربيبنبكرأبو

بكر.أبو،عطيةابنان!:.عطيةبنبكرأبو

بكر.أبومجاهد،ابنانظر:مجاهد.بنبكرأبو

بكر.أبو،البيهقيانظر:.البيهقيبكرأبو

بكر.أبو،الجصاصانظر:.الجصاصبكرأبو

-798هـ،355-)284الجعابيبكرأبو

بنسبرةبنأجراءالنسلمب!عمربنمحمدم(.659

وتتلمذالكثيرسمع.الموصلقضاءتولى،محدث!ميار.

الحديثعلمعطوأخذعقدةبنالعباسأبيعلى

الأحاديثمنكثيرحفظبجودةمعروفا.كانوالتشيع

توفي.وبهابالموصلعاشومتونها.بأسانيدها

بكر.أبو،الحميديانظر:.الحميديبكرأبو

.البغداديالخطيبانظر:.الخطيببكرأبو

بكر.أبو،الخلالانظر:.الخلالبكرأبو

محمد.بكرأبو،الرازي:انظر.الراريبكرأبو

بكر.أبو،الزبيدي:انظر.الزبيديبكرأبو

بكر.أبو،الزهري:انظر.الزهريبكربوأ

-874هـ،435-062)الشافعيبكرأبو

عبدربه،بنإبراهيمبنعبداللهبنمحمدالإمامم(.659

الحجة،،المتقن،المحدثالبزاز،،الشافعي،البغداديأبوبكر

)منسوبةالعاليةالغيلانياتصاحب،العراقمسند،الفقيه

منوهي،عنهرواهاالذيغيلانبنإبراهيمتلميذهإلى

(.وأحسنهالحديثأعلى

سهلبنموسىعنسمع(.واسط)قرببجبلولد

ا!سممعيشدادبنومحمد،عليةابنأصحابخاتمةالوشاء

وابن،الدارقطىعنهحدث.القطانيحيىأصحابخاتمة

وغيرهم.،شاذانوابن،شاهين

عنبالروايةوتفرد،الشافعيبكرأبيعمرطال

لعسمع.إسنادهوعلو،لإتقانهالطلبةعليهتزاحم،جماعة

عنهالدارقطنيسئل.ذلكوغير،والجزيرة،والشامبمصر،

له.منهأوثقأحدالوقتذلكفيكادماجبل،،ثقة:فقال

الفوائد؟محمد؟بنجعفربنالكاظمموسىمسند

المشهورة،الشيوخعنالعوالىالمنتخبةالفوائد

.بالغيلانيات

-573اهـ،3ق.هـ-)51الصدلقبكرأبو

بنعثمانهوقحافةوأبو،قحافةأبيبنعبداللهم(.634

الراشمدينالخلفاءأول.القرشيالتيميكعببنعامر

عظماءوأحد،الرجالمنعدرس!اللهبرسولآمنمنوأول

بعدكعببنمرةعندعثه!رالنبيمعنسبهيلتقي.العرب

بنتسلمىالخيرامأمه.تيمبنىمنأبويهوكلااباء.ستة

لقب.قحافةأبيعمابنةوهيكعب،بنعامربنصخر

بالنبيأسري"لما:قالتعائشةفعن،الصديقوأغبهبعتيق

،الناسبذلكيحدثأصبح،الأقصىالمسجدإلىعإصه

بكر:أبوفقالوفتنوا،بهوصدقآمنكانممنناسفارتد

لقبفلذلك.ذلكمقأبعدهوفيمالأصدقهإني

يتولىكانلأنهالصديقبلقبعرفإنه:وقيل،بالصديق

الدياتهذهفيتولاهفما،قريشعنفيهاوينوبالديات

وترددتخذلتهغيرهتولاهوما،وقبلتهفيهقريشصدقته

وإمضائه.قبولهفي

ساداتمنسيداونشأبمكةولد.واسلامهنشأته

منأسلممنأولكانأنهعلىالأقوالاتفقت.قريش

أصحابمنمجمعفىنفسهعنبكرأبوويروي،الرجال

لماأنىوذلكقط،لصنمسجدت"ماعثثلىاللهرسول

إلىبيفانطلق،بيديقحافةأبوأخذني،الحلمناهزت

العوأليالشماآلهتكهذه:ليفقال،الأصنامفيهمخدع

جائعإني:وقلتالصنممنفدنوت،وذهبوتركني

فلم،فاكسنيعارإني:فقلت،يجبنيفلم،فأطعمني

".لوجههفخرصخرةعليهفألقيت،يجبني

الخمرشربيأبى،جاهليتهفيمستقيفابكرأبوكان

علىالخمربكرأبوحرمفعل،أوقولمنقبيحكلويأبى

.الإسلامفيحكمهايشرعأنقبل،جاهليتهفى،نفسه

وماالدينيدينانوهماإلاأبويعقلت)ما:عائشةقالت

وعشية.بكرةفيهيأتينااللهورسولإلاقطيومعليهمامر

يدعوفجعل،بهويثقونويألفونهيأتونهقريشرجالوكان

،عفانابنعثمانبدعوتهفأسلم،بهوثقمنالإسلامإلى

أبيبنوسعد،عوفبنالرحمنوعبد،العوامبنوالزبير

وأبو،مظعونبنوعثمان،عبيداللهبنوطلحة،وقاص

والأرقم(.،سلمةوأبو،عبيدة

!ر!اللهرصليستأذنماكثيرابكرأبوكان.هجرف

لكيجعلاللهلعلتعجللاله:"فيقولالهجرةفي

صاحبا".
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فيوصحبه!!اللهرسولءالصديقبكرأبوهاجر

بنفسه.ووقاه،فيهوانسه،مهاجرينسارالماثور""غارالغار

"أنتبكر:لأبيقالظ!تاللهرسولأنعمر:ابنعن

الغار".فيوصاحبي،أخي

نأفيالسيرأهليختلفلم.وغيرهابدراشهوده

اللهر!لعنشخلفلمعنه،اللهرضي،الصديقأبابكر

سعد:بنمحمدقالكلها.مشاهدهمنمشهدفيظ!ورول

والحديبية،،والخندقوأحدا،بدرا،بكرأبووشهد:"قالوأ

رايتهظ!ولاللهرسولودغظول!،اللهرسولمعكلهاوالمشاهد

وأطعمهسوداء،وكانتبكر،أبيإلىتبوكيومالعظمى

ثبتفيمنوكان(،دابة)حملوسقمائةخيبرمناللهرسول

".الناسولىحينحنينويومأحديومظ!ور*اللهرسولمع

لارزينا،،الطبعرقيق،الخلقرضيرجلاكان.ففحائله

رأيه،وحسنلرزانتهوكان،الشهوةتملكهولا،الهوىيغلبه

منكثيرفيالجاهليةفىقومهيشاركلمأنه،عقلهورجاحة

وغنياقريمق،ساداتمنسيداوكان،وعاداتهمعقائدهم

سمعأنهعبداللهبنجندبروىوقد.موسريهمكبارمن

وركمليكان)!د:صمتحوكأأنقجليقول!م!افىرسول

اتخذتأكونأناللهإلىأبرأوانيوأعمدقاء،إخوة

بكرأبالاتخذتخليلامتخذاكنتولوخليلا،منكم

إبراهيماتخذكماخليلا،اتخذنيربيوانخليلا،

خليلا(.

عدب:اللهرسولقال:قالعوفبنالرحمنعبدوعن

الجنة،فىوعثمان،الجنةفيوعمر،الجنةفىبكر)أبو

الجنة،فيوالزبير،الجنةفىوطلحة،الجنةفيوعلى

وقاصأبيبنوسعد،الجنةفيعوفبنالرحمنوعبد

الجراحبنعبيدةوأبو،الجنةفيزيدبنوسعيد،الجنةفي

(.الجنةفي

فضائليتذاكرونوالأنصارالمهاجرينمننفروكان

عليهمفخرج،السلامعليهالنبيبابعندالفضلأهل

الا:فقالالفضائلنتذاكرقالوأ:؟أنتمفيم:فسألهمالنبي

الديافيأففلكمفإنهأحدابكرأبيعلىتقدموا

حجةأولفيالحجعلي!بهش!الرسولاستعمله(.والآخرة

التيوالأخبارالاخير،مرضهفيخلفهوصلىالإسلامفي

.زاخرةوشمائلهفضائلهنقلت

عليه،النبيإلىالصحابةأقربالصديق.كانعلمه

ابنوعن،وليلهنهطرهفيلهوألزمهم،والسلامالصلاة

زمانفىالناسيفتيكانمنسئل:أنهعنهاللهرضيعمر،

غيرهما.أعلمماوعمر،بكرأبوفقالص!ل!!؟ايهرسول

إلاالنبويةالأحاديثفييرولمالملازمةهذهعلىولكنه

البخاريأثبتهماشجاوزلمحدشاوأربعينومائةنيفا

سبعها.ومسلم

،الكلامموازينفيقيلماأرجحفمن،هوكلامهأما

والحكمة،الخلقموازيناوالبلاغةموازينذلكفيسواء

على"احرص:قولهمنهانادرةأمثلةالكلمجوأمعمنوله

الأمانةالصدق"أصدف:وقوله".الحياةلكتوهبالموت

أبغضهماالخصلتين"خير:وقوله"الخيانةالكذبوأكذب

".إليك

وعمالهولاتهيوصيكانالذياللسن،الخطيبوهو

الكلاممن"أقلالوليد:بنلخالدقال،المقالمنبالإقلال

"إذا:سفيانأبيبنليزيدوقالعنك".وعيما،لكفإنما

بعضا".بعضهينسيالكلامكثيرفإنفأوجز،وعطهم

للقرآنواستيعابهعلمهجانبإلىعنه،اللهر!ي،وكان

ويحفظالأشعارمنيرويبمادرايةعلىكله،الدينولفقه

وخبرةمعرفةوعلىالأخبار،منويوثق،الأمثالمن

هذاأربابمنالمشهورينبينمشهورأوالتوأريخبالأنساب

قريش.بعالمتلقبهالعربوكانت،العلم

فيتواضغاوأكثرهم،الناسأزهد.كانوتوافمعهزهده

خلافتهفيلبسهوكان،ومشربهومطعمهولباسهأخلاقه

ملوكوألثرافهمالعربزعماءإليهقدم.والعباءةالشملة

بالذهبالمثقلالوشيوبرود)والحبر(الحللوعليهماليمن

والتواضعوالزهداللباسمنعليهماشاهدوافلما،والتيجان

مذهبهذهبوا،والهيبةالوقارمنعليههووما،والنسك

عليهم.كانماونزعوأ

إنك"اللهم:قالمدحإذابكرأبوكان:الأصمعيقال

اجعلنياللهم،منهمبنفسيأعلموأنا،نفسيمنبيأعلي

بماتؤاخذنىولا،يعلمونمالاليواغفر،يظنونمماخيرا

."يقولون

مانفعني)ص!ري!:اللهرسولقال:قالهريرةأجمطوعن

:وقالبكرأبوفبكىبكعأبيمالنفعنيماقطمال

:قالعمروعن؟".اللهيارسوللكإلاوماليأنا"وهل

،عنديمالأذلكووافق،نتصدقأنظ!!اللهرسول"أمرنا

بنصففجئتقال،سبقتهإنبكرأباأسبقاليوم،فقلت

مثله،ؤلتلأ!ك؟أ!قيت!طظلاي!اللهرلممولفقالمالى

أبقيتمابكر،أبايافقال،عندهمابكلبكرأبووجاء

إلىأسبقهلا:قلت.ورسولهاللهلهمأبقيت:قال؟لأهلك

أبوبكرأسلم:قالأبيهعنعروةبنهشاموعنأبدا".شيء

يعذبكلهمسبعةوأعتقاللهفيفأنفقهاألفا،أربعونوله

والنهدية،،وزنيرة،فهيرةبنوعامربلال!،أعتق:اللهفي

عبيس.وأم،مؤملبنيوجاريةوابنتها،

الجاهليةفىبزوجتينبكرأبوبنى.وأبناؤهزوجاته

عويمر،بنعامربنترومانأم:هنالإسلامفيوزوجتين

عميسبنتوأسماء،العامريةالعزىعبدبنتوقتيلة

عبدالذكوروأبناؤه.خارجةبنتوحبيبة،الخثعمية
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النطاقينذاتأسماءوالإناثومحمد،وعبدالله،الرحمن

كل!ت!النبيزوجالمؤمنينأموعائشة،العوامابنالزبيرزوج

.كلثوموأم

عثهمرالنبيوفاةيومبكرأبوبويع.ووفاتهخلافته

عشرةالحاديةالسنةفيساعدةبنيسقيفةفيبالخلافة

اطهرضيعبيدةوأبوعمرلهالمبايعينأولوكان،للهجرة

.الأولكانسعدبنبشيرإنوقيلعنهما.

،البعوثتسييرخلافتهفيبهاقامالتيالأعمالأهم

،الردةحروبفيصنعهبماالعرببينالعقيدةوتوطيد

،الفتوحوفتحالبعوثبتسييرأعدائهام!الدولةوتأمين

بعوتوسير،وعزتهمجدهللدينوأعادالمرتدينفقمع

يفوتناولاجيشا.عشرأحدبعوثهبلغتحتىوالرومفارم!

القرآ!جمعوهو،الصديقبهقامعملأجلنذكرأن

حياتها.ومنهجالأمةدستورالكريم

شهر،ونصفأشهروثلاثةسنتينخلافتهمدةكانت

سنة.وستينثلاثابنوهوالمنورةالمدينةفيوتوفي

المودموعةفيصلةذاتمقالات

!+صرمحمدم!!اهةأملكر،أبيلمتعائتمةعزوةأحد،

فتح،م!صةعفادب!عتحادالإسلام

ر:اطهاص!الحطلنعمرعروة،الكبرىبدر

اكسويةاعحرةاالإسلاميةالفتوحالخلافة

حروب،ةلردا

بكر.أبو،الصنعاني:انظر.الصئعاليبكرأبو

بكر.أبو،الفارسى:انظر.الفارسيبكربوأ

بكر.أبو،الفريانيال!:.الفرياليبكرأبو

بكرأبو،جوميانظر:.جوميمحمودبكرأبو

محمود.

بكر.أبوالنجاد،انظر:الئجاد.بكرأبو

الشاشي،انظر:مظفر.بنمحمد،بكرانابن

مظفر.بنمحمد

ال!سماك(.صيد)م!ىراتالأسماكصيدانو:.اورة

لنقلسيربمأوحبلعليهايلفمرتفعةتوضععج!اليكرة

فإنالعجلةحولالحبليلتفوعندما.والتشغيلالطاقة

فإنسيرالعجلةحولالتففإذاذلكومعتحزز.حافتها

جزءأعلىفوقالسيرويركبأسطوانئاشكلاتأخذالحافة

الحافة.من

اتجاهتغيربكرة)2(الشكلويبيرلسيطة،بكرة1()احشك!!ا!ىتطهر

بكرةيمثل)3(والشكل.آليةميزةوأعا)ح(الحملعلىاطسلطةأ!وها

الحمل.دهاعلة!متحرح!ة

محورعلىمحززةعجلةمنالبكراتأبسطوتت!صن

رفعها.المرادبالأحمالمربوطحولهاالملتفوالحبل،ثابت

الحبل.منالأخرىالنهايةفيف!المستخدمةالقوةأما

الرفع،عمليةفيآليةفائدةأيتقدملاالبكرةهذهومثل

ذلكويكون،الحملتستهدفالتيالقوةاتجاهتغيرولكنها

.مباشرةالحملتخطالفراغإدراكيصعبعندمامهما

وأحفرةفىأوقاربفىالحمليكونعندماكذلكر

زلقا.التحميلموقعيكون

دائمةدورانبحركةالبكرةقيامالأمريتطلبوعندما

الثانيةالبكرةأمامعا.ترتبطانالسيرأوالحبلنهايتيفإن

الأولى.للبكرةدائمادورانافتحقق،الطاقةبمصدرالمتصلة

نفسه،الحجممنالمدارةوالبكرةالمدورةالبكرةكانتفإذا

التيالاتجاهاتاختيارهيتتحققالتيالوحيدةالمنفعةفإن

منالبكرتانكانتإذاأما.الطاقةمنهاتأتيأنيمكن

منلأيالمنفعةتحقيقالممكنفمنمختلف!ت،حجمين

البكرةدوراناتجاهنعكسأنويمكن.القوتينأوالسرعتين

البكرتين.بينالسيرأوالحبلبإدخالالمدارة

البكرةهوالبكراتمنالأسامعيالثانيوالنمط

العجلة.محورمعمتصلاالحمليكونوفيها.المتحركة

بدعامةالبكرةعبريمرالذيالحبلنهايتىإحدىوتتصل

منالأخرىالنهايةإلىالسحبويكون،الحملأعلىثابتة

الاليةوالميزة.الحمليتحركوبذلك،نفسهالاتجاهفيالحبل

السحبأنيعنيوهذا2.تساويالمتحركةللبكرة

يساويمايحتاجالحبلمنالخالصةللنهايةالمستخدم

بالدعامةالمتصلالحبليتحملوكذلك.الحملوزننصف

الحمل.وزننصف!أيضاالثانية

الآلة.؟والبكارةالبكرةأيضا:انظر

وتحريكالأثقاللرفعيستخدمجهازوالمجارةالبكرة

وتركب.وبكراتحبالمنويتكونالثقيلةالمعدات
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كلاببكرةولكلالبكر.ذاتتسمىأطرفيالبكرأت

بكرذأتولكل.الحملإلىأوإليهتستندماإلىيثبتها

وهكذا.،بكرتانالبكرتينولذات،واحدةبكرة

الاليةالميزةعبارةتستعمل.ا!ليكانيكيةأوالاليةالميزة

وأالرافعةمثل،بسيطةلآلةيمكنالتيالدرجةلتبين

ألاليةالميزةوتساوي.القوةمقدارتزيدأن،والبكارةالبكرة

يدعمالذيالحبلأقسامعددوالبكارةللبكرةالمثالية

تقدراليةميزةالواحدةوالبكارةوللبكرة.المتحركةالبكرة

يجبواحد،كيلوجرامجذبقوةأنيعنيوهذا.2ب

،!؟(،واحد،كيلوجرام)قوة.كيلوجرامينوزنهماتر!أن

واحد.كيلوجرامكتلةلرفعالمطلوبةالقوةأنهاعلىتعرف

فقدالتطيقيةالناحيةمنأما(.نيوتن89.تساويوهي

علىللتغلبالجهدمنمزيدإلىماسةالحاجةتكون

وبمعنى.والبكرةالحبلبيندائمايوجدالذيالاحتكاك

بكرة

ةربكاو

حةوصد

التفالرافعة

اللسلسلة

وتحريكالأثقالرفعمثلعمللإنجاريستحدمجهاروالبكارةالبكرة

.للمكراتمحتلفةتركيباتوالبكارةالمكرةولأنواع.الثقيلةالمعدات

كيلوجرامجذببقوةيرفعأنيمكنالذيالوزنفإنآخر،

الميزةفإنذلكوعلى.كيلوجرامينمنأقليكونواحد

منأقلتكونواحدةوبكارةلبكرةالفعليةالآلية

كليوجرامين.

وبنفس،الحملتحركمسافةالبكراتزيادةوتقلل

وعلى.الإضافيةالاليةالميزةتزيدالبكرأتزيادةفإن،المدى

)دونيمكنكجم01لقوةجذبقوةفإنالمثالسبيل

ببكرةكجم02وزنهاكتلةترفعأن(للاحتكاكاعتبار

مسافةعلىتعملأنيجبكجم01قوةلكن.واحدة

ستةلارتفاعكجم02وزنبرفعلتقوم!عم21

قوةفإنمزدوجةوالبكارةالبكرةكانتوإذا.سنتيمترات

المجهودولكن.كجم04ماوزنهترفعنفسهاكجم01ال

42منأكثرارتفاععنديكونأنيجبالانيبذلالذي

.سنتيمتراتستةكجم04كت!ةليرفعسعم

التفاضلية،الرافعةأيضاوتسمىاللانهائيةالسلسلة

الحمل.عليهايثبتالتيالبكرةأسفلفيواحدةبكرةلها

هذهوتوصل.مختلفينبحجمينبكرتانالعلياوللبكرة

العلياالبكراتوتدارمعا.لتدورببعضبعضهاالبكرات

وخلال.الحملفيرفعالأكبر،البكرةمنالسلسلةبجذب

التيالسلاسلمنواحذاالكبرىالبكرةتحم!الدوران

البكرةتخفضالوقتنفعروفىالحملعليهايعتمد

فيتختلفالبكراتولأن.الأخرىالسلسلةالصغرى

تخفضهمماأزيدسلسلةترفعمنهاالكبيرةفإنحجمها،

.الفرقلذلكنتيجةالحملويرتفع.الصغيرةالبكرة

.الملفاف،البكرة؟الرافعة:أيضانظرا

.(م4901-؟9001هـ،784-؟004)لبكريا

أبوعبيدعمربنأيوببنمحمدبنالعزيزعبدبناللهعبد

منالأولالعقدفيولد.وائلبنبكرإلىنسبة،البكري

إشبيليا()غربىشلطيشفي،الهجريالخامسالقرن

معجمأولمؤلف.بقليلالثمانينفوقوعمر،بالأندلس

أخرجتهجغرأفيأكبروهو.هجائياترتيبارتبجغرافي

فياثنانمنهامؤلفاعشرأثناوللبكري.قاطبةالأندلس

،ذكرهتقدمالذيوهو،استعجممامعجم:هماالجغرأفيا

فصلأهمها:،لغويةمؤلفاتوسبعة،والممالكوالمسالك

متنوعةأخرىكتبوثلاثة،الأمثالكتابشرخفىالمقال

البكريدوزيالمستشرقجعلوقد.النباتفيأحدها

مامعجمويعد.قاطبةالأندلسأخرجتهجغرافيأكبر

بينأنتقالمرحلةبمثابةوهو،البكريمؤلفاتأهماستعجم

الترتيبوفقومرتببابا،784فيويقعوالجغرافيا،اللغة

مرتبجغرافيمعجمأيأوروبافىيظهرولم،الهجائي

عشرالسادس،الهجريالعاشرالقرنفيإلاهجائياترتيبا
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بخمسةالبكريبعدأيأورتلى؟معجموهوالميلادي

الاراءبعضفيزمانهأهلالبكري!مبقوقد.قرون

قولى:ذلكومن،والممالكالمسالككتابهفيالحبزاوو

أق!هىإلىغرباوراءهمايدرىلاألمحيطالبحر)وأقيانس

،الشرقإلىيصلغربايسرمنأنأيشرقا(الصنعمران

فيكولمبوسعليهااعتمدالتيهيذاتهاالفكرةوهذه

هذهالبكريكتبوقد،الشرقإلىللوصولغرباإبحاره

زمناكولمبوسفيهعاشالذيالبلدإشبيليافيالفكرة

طويلا.

)الحعراليا(.والمسلمينالعربعندالعلوم:أيضاانظر

محمد.،علانابنان!:.الصدلقيالبكري

إقليمفيمحلىحكمامنطقةافيقيلكس

بالمناظرغنيةسكنيةمنطقةوهيبإنجلترا.بكنجهامشاير

سكانهاعدديبلغ.الجميلةالساحليةوالغاباتالطبيعية

تلكشماليفىبيكونزفيلدبلدةوتقع.نسمة0.0306

ب!ضلمنطقةالحكوميالإداريالمركزوهي.المنطقة

معمارية.بأهميةتمتازالتىالمبانيمنعددوفيها.الجنوبية

مثلجذابةأشياءبيكونزفيلدبلدةمنالحديثالجزءيضم

الزوار.منكثيريرتادهااكتي،النموذجيةبيكونسكوتقرية

بوجز.ستوكقريةالجنوبيةب!ضفيتقعكما

بكنجهامشاير.:أيضاانظر

منطقةإطار!ىمحلىذاتيبح!صمتتمتعمدينةلكسلي

سكانهاعدديبلغ.المتحدةبالمملكةالكبرىلندن

المدينةفيالرئيسيةالصناعيةوالمناطق،نسمة002/121

مروجوتشكلميد.وتميزوسدكبوأريثكريفورد،هي

وبكسليهيث.الفراغأوقاتلقضاءجميلامكانابكسلي

لندنحدودعلىالتايمزلنهرموازيةرئيسيةسكنيةمنطقة

الشرقية.الجنوبية

.لندن:أيضاان!

محرر(.-م291)ءالأصغر.فولح،بكلي

المحافظينباسمالناطقينأشهرمنوواحد،أمريكىوكاتب

بمجلةمحرراعمل.المتحدةالولاياتفيالسياسيين

عامحتىأم559عامأسسهاالتيريفيوناشيونال

الصحف!ل!حدىيومياأيضا،،بكلىويكتب.أم099

قومي.تلفازيحواربرنامجويديرالانتشار،الواسععة

فيوتخرج،نيويوركمدينةفيبكليفرانكوليمولد

تموخاالتيالتحرريةالاراءوهاجم.أم519عامييلجامعة

ام(،)959الليبراليةمنالصعودمؤلفاتهييل.ومنفي

الملكةإنقاذأم(بم)669بلديةرئيسمنصبمنالتخلص

وغيرأم(.)879هادئسفر،للجنةسباقأم(؟)759

الكتب.منذلك

لجعليستعمل،ناعمأبيضمسحوتبودرالبكئج

البكنجمسحوقالطباخونيضيف.ويروبينتفخالكعك

الموادوتعمل.يخبزوهأنقبلالدقيقعجينةإلىبودر

)عادةوالسائلالهوأءبوجودبودرالبكنجفيالكيميائية

أكسيدثانيغازتوليدعلى(الحليباوالماءمايكون

المنطلقةالكربونأكسيدثانيفقاعاتوتتمدد.الكربون

تنتفخ.العجينةيجعلمما،تسخنعندماالدقيقعجينةداخل

وصوداالنشا،علىبودرأجكنجاأنواعجميعوتحتوي

وعلىالصودا(بيكربوناتأوالصوديوم)بيكربوناتالخبز

جفافعلىالنشايحافظ.للحمضم!ضنةمحتويات

الماء.إليهيضافأنإلىالممسحوقعملويمنعالمسحوت

ثانيلينتجللحمضالمكونةألمحتوياتمعالخبزصوداوتتفاعل

زبدةعلىالطرطراتبكئلودريحتوي.الكربونأكسيد

حمضية.مكوناتبمثابةالوطريكوحمضالطرطير

ثنائيةالكالسيومفوسفاتعلىالفوسفاتمساحيقوتحتوي

كبريتاتعلىالكبريتاتمساحيقتحتويبينما،الهيدروجين

المركبهذاإضافةأنإلا،الشبأو،والألومنيومالصوديوم

المؤتلفةالمساحيقوتحتويالبلاد.بعضفىبهامعمموحغير

.والكبريتاتالفوسفاتعلىالفعلمزدوجةأو

الفعالية.سرعةفيبودرالبكنجمساحيقوتحتلف

بودر،البكنجمساحيقابطأمنالكبريتاتمسحوقويعد

والفوسفاتالطرطراتأما.بالحرارةإلالاتتفاعلحيث

حالماالتفاعليبدآنحيث،العملفيأ!مرعفمساحيقها

النموذج)المؤتلفة(المساحيقوتعد.بالسائليمتزجان

فيتماماجيدبشكلتتفاعلوهياستعمالآ.الأوسع

الخبز.وعملياتالخلطعمليتي

الصودا.؟الفوسفات،الشبحجر:أيضاان!

بكنجهامدوقأم(.1628)295دو!،بكنجهام

السنوأتفيلإنجلتراالفعليوالحاكمإنجلترا،نبلاءأحد

الأولىالثلاثوالسنواتالأولجيص!للملكالأخيرة

جورجالعائلةواسمالأولاسمه.الأولتشارلزللملك

إلا،للملكينالمقربينأحدكانأنهمنالرغموعلىفليرز.

.الإنجليزيالشعبقبلمنبعيدةلدرجةمكروهاكانأنه

واتهم.بالفشلتبوءماكثيراالعسكريةحملاتهوكانت

قادسميناءعلىالفاشلةالبحريةحملتهبعدبالتقصير

.الموتمنالأولتشارلزأنقذهوقد.الأسبانيالبحري

جوناغتالهفرنسا،إلىبهاقامحملةمنعودتهوعند

الساخطين.الجيشضباطأحد،فلتون



إنجلترا،جنوبيفيصغيرةمديريةيكئجهامشاير

المتصلةضاعاتوالصللإلكترونياتمركزابوصفهامعروفه

جديدةمدينةوهيكينزميلتونمدينةفيوخاصةبها،

النمو.سريعة

التي،تشيلترنبتلالبكنجهامشايرجنوبييشتهر

غاباتالمنطقةوفي.الجميلةالطبيعيةالمناظربعضبهاتوجد

بالطوبمبنيةمتميزةوأكواخهادئةووديان،ضخمة

.الصوانوحجرالأحمر

تنظجمإعادة4عملهفيالمديريةمساحةخفضمت

يشملمنهابخزءفاقتطع.أم749عامفيالمحليةالحكومة

بيركشاير.لمقاطعةلتضافاوسلاوإيتونبلدتى

الحكمونظامالسكان

المحليةالصضاعةفيالمديريةسكانأغلبيعمل

هايأوآيلزبريأوكينزميلتونفيالمساعدةوالصناعات

المديريةجنوبيفيالناسمنكثيرالكن،وايكومبي

فيبليتشلىقيوتوجد.هناكليعملوالندنإلىيسافرون

تقدمالتي،الم!وحةللجامعةالرئيسيةالمبانيكينز،ميلتون

كلها.بربطانيانطاقعلىالمتفرغينلغيردراسيةمقررات

أولنيسباقث!رةالمديريةتقاليدأكثر.المحليةالعادات

يكونأنويصشمل.مرأفعثلاثاءكليقامالذيللفطائر،

عشرالخامسالقرنمنالأخيرةالسنواتفيبدأقدالسباق

الكنيسةإلىالسوقميدانمنالنساءوتتسابقالميلادي

.فطيرةبهامقلاةتحملمنهنوكل

53بكنجهامشاير

الرياضةأنواعأغلبالمديريةفيتزاول.الترويح

المديرياترابطةفيكريكيتفريقوهناك،البريطانية

فريقوايكومبيوهايبيكونزفيلد،منولكل.الصغرى

والصيد،القواربرياضاتأيضاوتوجد.الرجبيلكرة

مطاريوجد،وايكومبيهايمنوبالقربالتايمز.نهرعلى

الانزلاقي.للطرانومدرسةللطيران

خمسإلىإدارياالمديريةتنقسم.المحليةالحكومة

المنطقة،فىالأوسعوهيفيلى،ايلزبري:وهيمناطق

أمرشام،وتشملوتشيلترن،وبكنجهامآيلزبريوتشمل

ونيوبورتبليتشليتشملالتيكينزوميلتو!،وتشيشام

بيكونزتشملالتيبكسساوتومنطقة،وولفرتونباجنل

ومارلو.وايكومبىهايتشملالتى،ووايكومبيفيلد،

معالتايمزواديشرطةقوةفيباكنجهامشايروتشترك

لهذهالشرطةومركزوبركشاير،شايرأكسفوردمقاطعات

وتحتمعأكسفوردشماير.فيكدلنجتونفييوجدالقوة

آيلزبري.فيالتاجمحكمة

قتصادلاا

ويكاد،المديريةفىمهمانشاطاالزراعةتعد.الزراعة

الأنشطةوأكثر.بالكاملزراعيايكونمنهاالشماليالجزء

بموالقالفلاحونويحتفظ.اللبنإنتاجأنتشارأالزراعية

القمحبعضهمويزرع.الأغنامبعضيربونكما،كثيرة

المديريةجنوبىوفي.جذريةومحاصيل،والشوفانوالشعير

نباتاتالفلاحينمنكثيرويزرع،التسويقيةالزراعةتزدهر

!عجذابةمدينةمارلو

يكونالديالتايمزنهر

الحدودمنكسيراجزءا

لبكنحهامشاير.الحموبية

المدينةجسرأنشئوقد

تبحرأم.831عام

منالجزءهداخلال

منكثيرةأنواعالتايمز

.الصغيرةالمراك!
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موجزةحقائق

آيلىلري.الإداريالمركز

وايكومي.هاي،آيلزلريحير،ميلتودا!لدنأكبر

2.كمأ)885المساحة

أم(.119عام)تعدادنسمة61ألأ05،السكان

اللحملإنتاحوالأعامالمقرمثل:الحيواناتتربية:السكاننشاط

الرومية.اسديوكواوالمطالدحاحوأيضاوالل!ت

والقف.والحضراواتالحدريةوالمحاصي!!اصتمعيرواالشوفالى:الزراعة

والشحاتا!دسيةواال!رلائيةوالأحهزةاعرشواالطوب:التصنع

والطباعة.:الورقوالأتاتالغدائية

اطحلف.تقهقرلاالشعار:

بساتينأمرشامفيوتوجد.المنطقةهذهفيالغرابعيمق

كتيرة.كرز

الرئيسالمركزكينزميلتونتشكل.والتجارةالتصنيع

مائةمنأكثرهناكوتوجد.بالمقاطعةوالتجارةللصناعة

المتقدمةالتقنيةمجالاتفىمنهاالكثيريعمل،شركة

آيلزبريفيالمعلوماتوتقنيةوالإأعترونياتللحواسيب

صناعت!تالطباعةوالورتصناعةوتشكل.ووايكومبى

فىالعاملونهـيصنع،مبىوواي!ضآيلزبريفىمهمتين

ويوجد.أجةعاجودةدانفيساسمي!ظورقاباجنلنيوبورت

.الألبانلتصنيعمركزايلزبريفيأيضا

يتصلب)طينالطفلبامشعمالالوبصناعةبدات

حواليمنذالمقاطعةفيمحلياوالحجر(رقائقهيئةعلى

أمرشامالانالطوبصنعمراكزوأهم.سنة005

مركزأمرضعامفىويوجد.وأولنيوتشيشام،وبليتشلي

الفاعليةإشمعاعيةموادينتج،الإشعاعيةللكيمياء

وللباحثين.للمستشفيات

الذين،بالمديريةالكثيرونالمسافرونيعتمد.النقل

،ممتازةتعسهيلاتعلىيومياللعمللندنإلىيسافرون

.العامالنقلوسائلتقدمها

المديريةتعبرالتي،الرئيسيةالحديديةالسككوخطوط

لندنبينيربطالذيوالخطجلاسجو،لندنخطهى

الجزءخلالالعظيمالاتحادقنالويمرومانشستر.نوتنجهام

فرعي.قنالبآيلزبريويوصله،للمديريةالشرقيالشمالي

بين1مالسياراتطريقيمرالمقاطعةشمالىفى

لندنيمطرقملتقىويهيئ،وولفرتونباجملنيوبورت

لندنمن4.مطريقويمركينز،ميلتونإلىإنجلتراولتممال

طريقوهو2،ءمبطريقالمديريةجنوبىعبرأكسفوردإلى

.لندنحولالدائريالسيارات

طريقان؟المديريةخلالتمتدالتىالرئيسيةالطرقومن

عبريمرالذي14أفالطريقبمرومانيينطريقينقبلمنكانا

يمرالذي5،أوالطريقأيكمانشارعسابقاكانآيلزبري

شحارعسابقاكانستراتفورد،ومشونيستراتفوردفينيعبر

المدنأغلبولكن،يوميةمحليةصحفتوجدلا.والتنج

الخاصة.المحليةصحفهاتصدرال!جيرة

السطح

الشمالمنالمقاطعةيحد.والملساحةا!لوقع

هرتفوردشايرالشرقومنوبدفوردشايرنورثامبتونشاير

وامتدأدسريمنقصيرامتدادالجنوبمنويحدها.ولندن

أكسفوردشاير.الغربومنبركشاير،منأطول

إقليمينإلىالمديريةدنستيبلتلالتقسم.الأقاليم

ترويهاطباشيريةهضبةتمتدتشيلترنجنوبفإلى،طبيعيين

للمقاطعةالجنوبىوالنصف،الصغيرةالأنهماربحضجيدا

واسعةمساحاتأيضاهناكولكن،كثيفةبغاباتمغطى

ميلتودفيالحديةالمباني

البورصةتشملكينز

أعلاهللأعمالالمركرية

وأماكنالمكافوتشمل

.والتسوقالترويح
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استواء،أكثرهوو،طفليةتربةالشمالىوللنصف.مزروعة

.وفيرةومراعمياهبهوتوجد

نهرإلىشايربدؤوردفيدنستيبلمنتشيلترنتلالتمد

ويلتشايرإلىو!هابركشايرفيريدجماورأءإلىالتايمزبم

قربمترا925ارتفاعهايصلتلالالمديريةوفيداونز.

وندوفر.

منالشماليابفىءالمتعرجأوزنهريرويالأنهار.

بينالحدود!ممنجزءاالتايمزنهرويكون.المديرية

وباركشاير.بكنجهامشير

يعمالشتاءفيقولكم،معتدلمناخللمديرية.المنماخ

فيالحرارةوسعدل.المنخفضةالمساحاتالشديدالصقيع

المطرومعدلاتم715يوليوشهروفي،م53ينايرشعهر

سنويا.م075-006حواليتبلغ

تاريخيةنبذة

المديريةفىالموبخودةالرومانعصورآثارتشمل

والطرق،رومانيةمساكن،الرومانيةالطرفإلىبالإضافة

السكسونأغار.وتينجويكبليتشليفيموجودةالرومانية

.م057سنةآيلزبرهـيوهزموا،م005عامفيالمنطقةعلى

حجارةالمحكسونلبقاياالحفريةالاكتشافاتأهموكانت

وفي.المديريةمنالجنوبىالجزءفيتابلوفىقديمقبرفوق

المديريةعاصمةبكنجها.أالفريدالملكجعلم،888عام

وفىبكن!نهامشاير(.هىجديدةلمديريةالإداري)المركز

وكذلك،ا-خشبيةالقلاعمنعددبناءتمالنورمنديينأيام

عرفتالمنطقةلكز!بعد.منالنورمنديةالكنائسبعض

هندريدزمديرمكتصبأنشئوقد.القانونعلىبخروجها

تشيلترننظر:.والنظامالقانونلإقرأرمحاولةفي

.هندريدز

كان،الميلاديينعشم.والخامسعشرالرابعالقرنينفي

وفي.المديريةفيكثيرونأتباعوالويكلصنويكلفلجون

مركزاالمديريةأصبحثطالميلاديعشرالخامسالقرن

القرنأوائلفيتدهوررتالصناعةولكن.الصوفلصناعة

المقاطعةمنالعلياالمحكمةوانتقلت.الميلاديعشرالسادس

المديرية.عاصمةأصبحتالتيآيلزبريإلى

قائد:منهممشهثورةبشخصياتالمقاطعةترتبط

كوبر،وليم:هممشاهيرشعراح!وثلاثةبن،وليمالكويكرز

هما-السياسبنمز،واثنان-ميلتونوجون،جرايوتوماس

دزرائيلي.وبنيامين،بيركإدموند

الموسوعةفىصلةذاتمقالات

هـنص،ميلتودليمو،بن

مبييكووان!،يمزأضاا

-حود،ويكلفريدرهندتشيلترد

يكلفيودلواستوما،يحرا

بروملي.:ن!ا0مبكئها

طبقةفيوأعلاهاالموسيقيةالزمرآلاتأصغراليكولو

أحدوالبكولو.سم03حواليطولهاويبلغ.الصوت

نايطوأطنصفطولهويبلغ،النايعائلةالاتمجموعة

ان!:نفسها.بالطريقةويعزفالمعتاد،الموسيقيةالجوقة

الجوقة.نايمنأعلىصوتيانغماالبكولوويحدث.الناي

العسكريةوالفرقالموسيقيالفاصلفيالالةهذهوتستخدم

فىالبكولومزاميراتخذت.الموسيقيةالفرقوحفلات

فيعشرالتاسعالقرنوأوائلعشرالثامنأواخرالقرن

وروبا.أ

الفرنسيينالفيزيائيينمنلاثنينالعائلةلقبوويردل

والحفيد.الجد،المشهورين

أجرىأم(.878-)1788بكويريلسيزارأنطوان

والعلومالكهرباءمجالاتفىرائدةتجارب

أولاختراع:العديدةمخترعاتهوتشمل.الكهروكيميائية

الكهرومغنطيسي،والتوازنالمستمر،بالتياركهربائىمولد

الداخليةالحرارةدرجةتقيسالتيالكهروحراريةوالإبرة

انقباضعنالصادرةالطاقةأناكتشفكما.للجسم

بكويريلكتبوقد.حرارةإلىتتحول،العضلاتأنسجة

الأعضاء.وظائفوعلموالمغنطسيةالكهرباءعن

معهدفيالعلومودرسبفرنسا،لوريهفيبكويريلولد

أممتاذاأصبحأم837عاموبعد.باريسفيالبوليتكنيك

كما.باريسفيالطيعىالتاريخمتحففيللفيزياء

(أم862-811)4بكويريلألفريدلويسأبناهاستطاع

أيضا-(م1981-0281)بكويريلأدموندوألكسندر

والكيمياءالفيزياءمجالاتفيالعلميةمكانتهماإثبات

الفيزياءمجاليفىتفوقام1878عاموفي.والطب

أستاذاوأصبحوالدهمنصبألكسندرتولىوقدوالكيمياء.

المتحف.فيللفيزياء

ابنام(.801-1)852بكويريلىهنريأنطوان

عامللسلامنوبلبجائزةفازبكويريلأدموندألكسندر

النشاطلاكتشافهكوريوماريبييرمعمشتركاأم309

نأبكويريلاكتشفأم698عامففي.الطبيعيالإلتمعاعي

لوحةفيأثرتقداليورانيومخامعنالصادرةالأشعة

تلكعلىيبدولم.السينيةالأشعةتأثيربنفعم!فوتوغرافية

كالشمسللطاقةخارجىمصدربأيمرتبطةأنهاالأشعة

عنالصادرةالإشعاعاتمنقوةأكثركانتكمامثلا،

النقي.اليورأنيوم

وماريبييرمنكلقامبكويريلأقتراحاتعلىوبناء

فصلفيونجحاالبتشبلندمادةعلىتجارببإجراءكوري
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ماري،كصريانظر:.المادةهذهعنالراديومعنصر

بيير.بمكوري،سكلودوسكا

البوليتكنيكمعهدفىودرسباريسفيبكويريلولد

فيللفيزياءأمشاذاأصبح،أم298عامفيمهندساوتخرج

نفستولىام598عاموفي.الطبيعيالتاريخمتحف!

رئيساانتخبآ.الفنيإيكولمعهدفيالمنصب

.أم809عامأطعلومالفرنسيةللأكاديمية

م(.074؟أهـ،22)؟الأشجبنبئير

أتحرشي،ا،يوسفأبوويقال،اللهعبدألوالأشجبنبكير

صعارصىمعدود،الأعلاماأحد،المصريثم،المدني

فقيه.ثقة،محدثالتالعين

ممهل،بنأمامةوأبييزيد،بنالسائبعنروى

وروىكثير.وخلقلبيد،بنومحموديسار،بنوسليمان

وما.وطائفةسعد،بنوالليث،حبيبأبيبنيزيد:عنه

الحسنأبووقالالعلماء.من:كانقالإلابكيراأسكماذكر

النمنأعلمأصابع!تاحصبارلعدبالمدينةي!شل!ااشبراء:ابن

ونعتمأولدسعيد.بنويحيىالأشرت،ابنوبكير،شعهاب

توفى.أنإلىلهاشأقاممصر،إلىورح!!،بالمدينة

ولامدنها،صمرياتوثانيةأ!ص!!،اعاصمةلكين

عدديبلغ.شمعهايمدينةإلاالسكانعددفييفوقها

بقصورهابكينوتشتهر.نسمة0000/765سكانها

وقدوبواباتها.أضخمةاالحجريةوأسوارهاالجميلة

مركزا،وجامعاتفنيةكنوزمنبهتزخربماأصبحت

فإن،أخرىناحيةومن.الزمانقديممنللصينثقافئا

عامالسلطةعلىا!شولىالذي،أصينياالشيوعيالحزب

بك!توتقع.رئيسيةصناعيةمدينةمنهاجعل،أم949

إلىأحصم06بنحوويبعدالص!ت،شماليفيسهلع!

وأبوهايخليجأيضا)يسمىزيليخليجمنالداخل

متقطعنحوعلىمةللورمركزابكينوظلتبو(.خليج

الحكاممنكبيرعددفيهاوأقام،عام0002علىيربولما

ومعابد.قصورا-والميئوالمانشوالمغولأباطرةمنهم-

ويع!لونالصينيةالمركزيةالحكومةزعماءدعيش،واليوم

بكين.في

خاصةمقاطعةمنجزءاب!!نمدينةتشكل.المدينة

نسمة،ملا!ن5.9سكانهاعدديبلغ،بكينبلديةتسمى

ومن،القديمةالمدينةويسمى،المدينةوسطمنتتألفوهي

الزراعية.الأراضياثم،أ!مواحيا

شكلفيوهماكبيربنساحتينالقديمةألمدينةاتشم!!

الخارجية،والمدينةالداخليةالمدينةعليهما!يصلهأمستص!!

الألمموارتلكوبدأتبأسوار،محاطت!!ألاضيافيشالتا

التيالحديديةالسكةوخطوطالطرثأنإلاتدريجئا،تبلى

القديمة.المدينةفيالأصليةتتئالحدودالأرضراتحتمدت

داخلالإمبراطورومدينةالممنوعةالمدينةمنوتمبم

الأباطرةقصورالممنوعةالمدينةوتضما.الداخليةالمدينةنطاق

أنلايجوزكانلأنههكذاوسميتالقدماء،الصينيين

فيالمبانيصيانةوتمتالإمبراطور.أسرةأفرادإلايدخلها

المدينةأما،متاحفلتصبحالآدب!ص!ثمنالجزءهذا

بحيراتفتشمل،الممنوعةبالمدينةتحيطالتي،ريةاالإمبراطر

الصيني.الشيوعيالحزبلزعماءومساكنومتمزهات

الجنوبيالطرففي)تيانانمن(السماويالسلامبوابةوتقف!

حيثتيانانمنميدانعلىتطلوهي،الإمبراطوريةللمدينة

الوطنية.الأعيادفيالناريةوالالعابالاستعراضاتتجرى

البرلمان)مبنىالكبرىالشعبقاعةالميدانهذاوتحد

الناحيةوعلى.التاريخيوالمتحف!،الثورةومتحف(الصيني

وتضمماو،للرئيسالتذكاريةالقاعةتقع،الميدانمنالجسولية

تونج.ماوتسىالشيوعيالزعيمارفات

حيزاوالمتنزهاتالسكنيةوالمناطقأضجاريةاالمناطقتحتل

الخارجية.المدينةمنكبيرا

منكثيرفيهيعيشكانالذيالصيف!قصرويقع

!جإلىالمينجالأباطرةومقابر،الصيفأثناءأ!ميناأباطرة

بكينفيالممنوعةالمدينة

أ،طرةكانقصوراتصم

فيها.يعيحتمولىالصير

الحزبويستخدم

!ناءالصينيالشيوعي

التمري!فيالقصورأحد

إحراءعلى

.الاستعراضات
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سورمنجزءوقيد،بكينالقديمةللمدينةالغربيالشمال

.مباشرةبكينشمالىالشهيرالصين

مدنمنوغيرهابكينفيالمنازلمنكثيرويتميز

فيالقديمةالمدينةممكانمنالعديدويعيمق،بالقدمالصين

ضيقةأزقةت!!حلهاهوقونغز،تسمىواحدطابقمنمنازل

منالهوتونغز(وتتفرالأشجار.جانبيهاعلىتصطف

وهم،الباعةفيهايتجولحيث،المشجرةالرئيسيةالشوارع

.الخضرأوات(المكرونةوحساءكالسمكسلعايعرضون

إلىالواقعةالضواحيفيمصانعالشيوعيونأنشأ

إلىالضواحيوتضموجنوبيها،القديمةالمدينةشرقي

شقق،منالمكونةاالجديدةالمبانيمنالعديدالغربيالشمال

وكنغوا.ب!يئجامعتيأيضاتشملكما

الجنسيةإلىبكيقلمسكانمعظمينتميالسكا!.

البلاد،فىعرقيةمجموعةأكبروهيها!،المسماةالصينية

.والمغولالمانشومنقليلةأقلياتالمدينةفيتعيشكما

قوميةلبحه!وطريقةعاداتالأقلياتمعظمواكتسبت

وتسمىالشماليةالصتينيةيتحدثونالسكانومعظم.الهان

الصين.فىالرسميةاللغة،الماندرين

فيالأطفالجميعيذهب.الثقافيةوالحياةالتعليم

معظمهميلتحقكما،الابتدائيةالمدارسإلىتقريبابكين

أكثربكينفيوتوبركد.الأقلفيعاملفترةالثانويةبالمدارس

فنية.وكليةوجامعةكلية03من

وهناك.الصينفمبالمكتباتأكبربكينمكتبةوتعد

فيالموجودةال!شيةالفرقوتقدممسرحا،25منأكثر

أنحاءجميعؤنيوالباليهالموسيقيةالمسرحياتبكين

الصين.

بعدبكينفيءدةمصانعالشيوعيونشميدالاقتصاد.

الكيميائيةالموادالمصانمتلكتنتجحيث،السلطةتسلمهم

والصلبوالحديدالزرأعيةوال!لياتالكهربائيةوالمعدات

والنسيجالصينيالخزفالمهرةالصناعوينتج.والمنسوجات

.والبلاطالمطرز

الفلاحونويزرع،القديمةالمدينةخارجالمزارعوتنتشر

البطيربونكما،والخضراواتوالحبوبوالفواكهالقطن

الخفيفةالمصنوعاتبعضوينتجونوالخنازير،والس!ك

.والأثاثالسلالمثل

نظاملهاأنغيرهيبيمقاطعةفيتمبكين.الحكومة

منلجنةتتولىحيث،الإقليميةالحكومةعنمنفصلاحكيم

القادةلينفذهاالسياساتوضعالصينيالشيوعىالحزب

المحليون

تحارئا،مركزابصفتها،بكينأسعستربما.تاريجةنبذة

ينلدويلةعاصمةأصبحتثم،.مق0002عامحوالي

..مق002حوأليإلى.مق004حواليمنامشمرتالتي

حكموأقاموامنشوريا،ناحيةمنالصينالخيتانيونغزاولقد

إحدىبكينجعلوابقليلذلكوبعدم509عاملياوأسرة

ينكيناسمبكينعلىالخيتانيونوأطلق.الوطنيتينالعاصمتين

.اليومحتىأحيانايستخدملايزالالذيالاسموهو

،الهجريالسابعالقرنأواخرفىالصينأخضئالمغول

واتخذ.يووانأسرةحكموأسسواالميلاديعشرالثالث

وشرعالشتويةعاصمتهبكينمنخانقبلايالمغوليالقائد

التجارتعاملوقد،الحاليشكلهاعلىالمدينةبناءفي

القرنإلىيعودمبكروقتفيبكينمعالمسلمونالعرب

.الميلاديالتاسع،الهجريالثالث

عامالحكمإلىجاءواالميئالذينحكامجعل

حولواماسرعانولكنهم،عاصمتهمنانكين،أم368

الميلاديعشرالخامسالقرنأوائلفىبكينإلىالعاصمة

(،الشمالى)السلامومعناهابينغاسمأولأعليهاأطلقوأوقد

أما.الشماليةالعاصمةومعناها،بكينإلىالاسمعدلواثم

عامالمينجحكامخلفواالذين،المنشوريونالحكام

منالكثيرإليهاوأضافوابكينوسمعوافقد،أم644

والمعابد.القصور

علىالصينوبريطانيافرنساأجبرت،أم086عامفي

عاموفى.بكينفيبالعيشالأجانبل!دبلوماسيينالسماح

عليهاأطلقالصينيينمنمجموعةحاولت،أم009

فيألمانئادبلوماسثآفقتلوا،الصينمنالأجانبطردالملاكمون

الصين.شمالىفيالصينيينالنصارىمنكبيراوعددابكين

ألمانيامنهااقطار،ثمانيةمنمجندجيشقام،ذلكإثروعلى

بكين،بمهاجمة،المتحدةوالولاياتوروسياواليابانوإيطاليا

وبعد.ا!للاكمينثورةانظر:.المدينةكنوزمنالعديدودمر

منمجموعةتعاقبتام،219عامالمنشوريينآخرسقوط

بكينحكمعلىالحربأمراءعليهميطلقالمحليينالحكام

الصين.لجمهوريةالجديدةالعاصمةأصبحتالتي



آتولبكيني04

فيشاندونغبإقليمامعينةموانئعلىاليابانسيطرت

مظاهراتتنطمإلىالطلابدفعمما،أم919عاممطلع

العاممنمايومنالرابعفيالصينفياليالانىالنفوذضد

فيماعرفحتكمامايو،منالرابعحرك!ةوكانت،نفسه

وقوتها.الص!تكرامةاستعادةإلىتهدفبعد،

أمراءمند!!نعلىالصينىالوطنىالحزباستولى

كايتشيانجالحزبزعيموجعل.أم!28عامالحرب

أحرىمرةب!ص!!اسماوغيرأصلص!تعاصمةنانكين،شيك

عندالصينبتأجابانيوداهزم،أم379عاموفي.ليبينإلى

نأويم.المدينةاحتلوار،بكينجنوبيبوأ!،ماركوجسر

وقعتلكنهاأم،459عامبك!تاستعادتالوطنيةالقوات

.أم949عامأصيني!تاالشيوعيينقبضةفي

توخماوتسيوق!،أم946أكتوبرمنالأولوفي

الصينجمهوريةتأسيسمعلناأسمعماوياالسلامبوابةأمام

المدينةإلىبك!تأغديماالاسماالشيوعيونأعادوقد.الشعبية

،جديدةمبانى!يهاوأنشأواالص!!،عاصمةوجعلوها

يا!تحو5،أضواحىافىالصناعاتتطويرإلىإضافة

رراعية)جمعياتشعيةكميوناتإلىالزراعيةالأراضي

(.مشتركةملكيةذات

وألحق،بكينجامعاتماوأغلقأم،669عاموفي

تعملكانتالتيالأحمرالحرسبوحداتالطلاب

،أم979عاموفيماو.سياصعاتمعارضيعلىللقضاء

إلىأحرىمرةبح!تعادت،أعوامبثلاثةماووفاةبعد

المدني.الحكم

بكين،منطقةكبيرأ!زشاضرب،أم769عاموفي

تانغشانالمجاورةالمدينةمركزهكانالذيا!الزلزاوتسبب

تلفحدوثوفي،السكانمن000.042نحووفاةفي

بالمنطقة.الممتلكاتفيوامئالنطاق

الناسمنغفيرةجموعتجمهرت،أم989عاموفي

الديمقراطية.منبالمزسدتطالبمظاهرةفيتيانانمنبميدان

المعارضين.مئاتوقتل،المظاهراتسحقالجيشأنغير

أصثممالاتمإلىمنعزلةمرجانيةجزيرةالىللكيئي

.الهادئالمحيطفيمارشالجزرمجموعةمنالغرلي

ببحيرةكم08لطولتمتدأخيابكيخيصخوروتحيط

طريقعنوالخروجأجحيرةادخولاس!فنوتستطع.ضحلة

ب!جمنيصخورداخلوتوجدالصخورفيواسعةفتحات

صعيرة.جزيرة26

قامتمأ459عامفيالثانيةالعالميةالحربنهايةوبعد

حجملي،إلىب!صنيجزيرةسكانبترحيلالمتحدةالولايات

بكينيجزيرةلتستخدممارشعالأرخبيلجزرمنوكلتاهما

ولعد.النوويةأعنابلاعلىالتجاربلإجراءمنطقةالمرجانية

الإشمعاعاتلأنأم689سنةفىالمتحدةالولاياتإعلان

بكينى.إلىالناسبعضعادآمن،مستوىإلىخفضتقد

حكومةضدقضيةالبكينيونكعسبأم789سنةوفى

علمي،مسحبإجراءتقومبأنامرتأخياالمتحدةالولايات

البثرية.للحياةملائمةالأرخبيلاجزركانتإذامالتحديد

بأنالأمريكيونالمسؤولونأعل!بعينهاالعسةتلكوفي

آخر.مكانفىالناسراسكنآمنا،ليسرالأشعةامستوى

مابسببالمتحدةالولاياتضدرشعتاكتيأغضايااشأدت

تعويضاتإلىوالممتلكاتبالصحةأضرارنئمن

الولاياتحكومةوضعتأم889عاموفيللبكينيين.

تدفعلكيأمريكيدولارمليون09بمبلغتأميناالمتحدة

المرجانية.الجزرتلكفيأجكيني!تاإسكانلإعادة

أم(.81229)47جراهامألكسندربل،

باختراعهاشتهرالمولد،أس!صلنديأمريكيوتربويمخترع

عمرهمنوالعشرينأسمابعةافىل!!كان.أ!اتفالجهاز

المكالماتنقليحكمالذيا!بدأإشتوص!عمدما

مئبراءةعندماعمرهمنالعشري!رأضالسعةازفيةهـلائيا،

.ام876عامأعاتصااختراء

كانتحيثبل،زمنقبلاخترعققدالمبرقةوكانت

بالصوتالشبيهةالأصواتوبعضوالموسيقىالإشارات

منالعديدوكان.الأسلاكعبركهربائياتنق!البشري

أولبلكانول!شالبشريالصوتنقليحاولونالخترعين

ذلك.يهما!من

منلشيكاعوللاتصالاخراعهيستحدمرهوبلجراهامألكسندر

.أم298عامليويورك



14نحيوا،ستيبو.ا

الشديدبلاهـتماممنالشهيرالاختراعهذأنشأوقد

وهدفه،الىسكلموتياتلعلمالألمماسيوفهمه،الإنسانبصوت

فيالجامحةور-نبتهللمبرقة،أفضلنظامباختراعالخاص

.والمالالشهرة

فيأمعتاذااصبحأم873عاموفي.أدنبرةفيبلولد

اختراعفكرةإلي!وصلأم874وفي،بوسطنجامعة

علىالموافقةصدررتأم876مارس7وفى.الهاتف

الهاتف.ل!ختراعبراءةأولمنحه

لعدةالجرأحةفيباستعملكهربائيامسبارابلأنجز

طريقةتبنى!كما.السينيةالأشعةاكتشافقبلسنوات

الصدىعنبالكشفالجليديةالجبالأماكنلتحديد

شخصياوقامساعدفإنه،بالطيرانولاهتمامهعنها.الصادر

.الطائرةالالاتعلىالتجاربمنطويلةسلسلةبإجراء

بيتهفيوتوفي،ا!أ882عامأمريكيامواطنابلأصبح

نوفاسكوتيا.في

مقاطعةفيمخليحكمذاتصغيرةمقاطعة*ي

تقع.نسمة81لأ009سكانهاعدد.الإنجليزيةليسترشاير

لهاالإداريهـكزوالىليستر.مدينةمنالغربيالجنوبإلى

منعددابهاولكن،سكنيةألمماساوالمقاطعةناربورو.هو

المنتجاتويتستونفيمصنعينتج.الخفيفةالصناعات

المراكب،بناءىالأخرالصناعاتوتشمل.الكهربائية

والبستنةوللزراعة.وال!حذيةالالاتوعددالملابسوإنتاخ

الجنوبية.المناطقفىخاصةأهمية

حيوانالبلاتيبوسحيوان.!حيواناليلاثييوس،

الثدييةاروصواناتالبحروقنفذهوويمثل.يبيضثدي

البطة،بمنقار-تالباالبلاتيبوسويدعى.تبيضالتيالوحيدة

منقاريشبهشعربدونمسطحاعريضاخرطومالهلأن

البطة.

ولهأممتراليا،فىالأنهاربجانبيعيشالبلاتيبوس

العسباحة،علىيساعدهمسطحعريضوذيلمكففةأقدام

وألمحارالديدانبهليغرفمنقارهالبلاتيبوسويستخدم

ويفقدالأنهار.قاعمنالأخرىوالحيواناتالصغير

بلبادةطعامهيكسرفهوولذلكأسنانهالكبيرالبلاتيبوس

بينيتراوحلطولالبلاتيبوسوينمو.فكهخلفشوكية

طولهيصلالذيالذيلذلكويتضمن.سم56وسم04

ولكنهكجم،5.2حوالييزنوهوسم.13و01مابين

الفرومنالسميكغطائهبسببوذلك،أثقلوكأنهيظهر

والخلفية.الأماميةبقوائمهمخالبوللبلاتيبوس.البني

الخالب.بعدلماتمتدأنيمكنالمكففةالأماميةالأقدامولكن

عندما،أق!امهراحةتحتالخالبهذهالبلاتيبوسويطوي

.الأرضيحفرأواليابسةعلىيمشي

الخلبيشبهمجوفمهمازالذكرالبلاتيبوسولحيوان

تكبرلمممية،بغددمتصلالمهمازوهذارسغ.كلخلف

الذكرالبلاتيبوسأنالعلماءويعتقد.التزاوجفترةخلال

ويعيش.نفسهعنللدفاعالمهاميزهذهيستخدمقد

وقدالأنهار.ضفافعلىيحفرهاجحورفىالبلاتيبوس

يعيشحيوانوكل.م62إلىالجحورهذهأطوالتصل

وخلالصغارها.معتعيشفهي،الأنثىماعداجحرهفي

فيوالحشائشالأوراقمنعشاالأنثىتبنيالتزاوجفترة

جحرهامدخلتغلقتضئليضها،أنوقبلجحرها،نهاية

ثلاثإلىبيضةمنالبلاتيبوسأنثىوتضع.بالطين

ولهاسممأ،5إلىالبيضةقطرويصل،مرةكلفىبيضات

صغاروتبقى.أيام1.حواليبعدوتفقس،جلديةقشرة

ذيللهالبلاتيبوس

وأقداممسطهحعري!

علىتساعدهمكففة،

يعيعقوهو.السماحة

فيالألهاربجانب

غالماويسمىأستراليا

والبلاتيبوس.البط!ممقار

الثديياتالبحروقنفذ

بيضا.تضعالتىالوحيدة
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حليبعلىوتعتمد،أيامعشرةلمدةالجحرفيالبلاتيبوسر

أمهاتها.

أجلمنيتمالبلاتيبوساصطيادحانالماضيوفي

قتلح!،العشرينالقرنمنالعشرينياتومند.فروه

قانونيا.البلاتيبوس

.لثديياتا:أيضاال!

أليضتم!تفدزوهو.،عرمزهكيميائيعنصراليلاتين

زنهوو78الذريوعدده.الذهبمنأعلىوقيمته،فضى

يعادلحيثفةالمعروالموادأثق!منوهو.80.591الذري

أ!صميةضعفاوعشرينواحدوزنمنهمعينةكميةوزن

الماء.منمساوية

عالية.قيمةذاتجعلهمتميزةخواصللبلات!تالحواص.

يتفوقاناللذانالوحيدانالعنصرانهماوالفضةفالذهب

وامحتحدامهتش!جلهيمكنحيث،التشكيلسهولةفيعليه

أمعلاكشس!صلعلىمعحبهيمكنكما.المم!ضهالطرقبكل

البلاتينيصدأولا.صفالئرقيقةش!سلعلىطرقهأو،رفيعة

شفاعللالأنهوذأنللهواء،تعرضهعسدبريقهيفقدولا

شدةجوالموأ!صبريتامركباتأوكسحينالأمعبسهولة

معظمتديبايتىأغويةاالحموضتستطيعولاالهواء.

هىالبلات!تلإذابةطريقةوأفضل.البلات!تفىالتأثيرالفلزات

وحمضايميتريكحمفرمنحليطاممتخدام

الملكي.الماءانظر:.الم!يالماءيسمى،الهيدروكلوريك

م،77251تبلغنسبياعاليةانصهاردرجةوللبلاتين

معبسهولةيتحدوهو.بسهولةتشكيلهالممكنومن

م!سحتاحفرسعملياتفيقومولىالأرسطحتحتاللنقبون

لفكاتحاوية!عيرةحميساتش!سلعلىالحامعلىيعترأصلاتير.ا

.أحرى

-سالبلاتينإنتاخفيالصلىارةتحتلالتيولاللى

...............إلريقياحنو!

كجم201لم...

ا..روصيا

كحم000.15

كدا

كجما000.6

المتحدةالولايات

كجم000.2

ميالو!ص

كحم1)008

-أ1،6احا-4!،قااالأا

الأمري!!.اامعاددم!خىامصدى

أيضاالبلاتينويشكل.نوالسليكلوالفوسفورالزرنيخ

منتتكون،السبائكوأفضل.الفلزاتمعظممعسبائك

والبلاديوموالأوزميوموالنيكلمإلأيريديومالبلات!تاتحاد

.وثنيومشوايوملرودوا

في،الكيميائيةالختبراتتستخدم.الاستخدامات

يقاومالفلزلأنوذلك،بلاتينيةحاويات،الأحيانامعظما

الكيميائية.الموادمنالعديدبوساطةأخآحصلاوالحرارة

الأحيانبعضفىالبلاتينيةالقيمتستخدم،نفسهوأطسب!

.المعداتإنتاجفىواسعنطاقعلى

تزيدمادةأي،فعالحفازبمثابةالبلات!تويستخدم

تغيرأييطرأأندونالكيمائيةالتفاعلاتسرعةمن

ولفجانججوهانالألمانيالكيميائياكتشفعليها.

البلاتينأنعشرالتاسعالقرنمنالعشرينياتفيدوبيرينر

العضويةالغازاتبعضأنلاحظفقدحفازا.يعمل

البلاتين.بملامسةتوضععندماأكبر،بسرعةتتأكسد

.الأكسدة:انظر

نبيطةفيالبلاتينالسياراتمحركاتصانعويستخدم

ويساعدالحفاز.المحولتسمىالانبعاثعلىتحكم

غيرموادإلىالمضرةالملوثاتبعضتحويلعلىالبلاتين

أيضاالزيتصناعةوتستخدمالحفاز.المحولانظر:.ملوثة

بتروللإنتاجالنفطأجزاءتفكيكفيللمساعدةالبلاتين

البلاتينويستخدم.البترولانظر:أكبر.أوكتانعددذي

حمضمثل،عديدةكيميائيةموادصناعةفيحفازاأيضا

النيتريك.وحمضالخل

القوالبلتحضيرالبلاتينالزجاجصانعوويستخدم

البلاتينيمستخدمكما.الزجاجىالليفلتشكيلاللازمة

التمينة.المجوهراتصناعةفيواسعمدىوعلىأيضا

لماوذلكالجواهر،أطرفيالاستخداممثاليالبلاتينويعد
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تأثرهعدمإلىافةبال!ضى،ولونوصلابةقوةمنبهتحمتع

لأطرتصاميملإءدادا!متخدأمهويمكن.للبريقالمزيلةبالمواد

الأدواتأفضلصناءتفيأيضاالبلاتينويستعمل.أنيقة

حية.لجراا

ممتازاسطحاوالأيريد.يومالبلاتينمنسبيكةوتشكل

والأيريديومالجلاتينسبيكةنفسوتستخدم.الدقيقللنقش

للمعداتتماسر2ونقا،معياريةومقاسصأوزانصنعفي

فىالبلاتينأملاحوتستعملالحبر.أقلامورؤوسالكوبائية

المركباتبعضتستخدمكذلك.الضوئيةالصوربعض

حالاتبعضعلا؟جفيللبلاتينالحاويةالكيميائية

.السرطان

سكاليجرجى!ليوسالإيطاليالعالماكتشف.الإنتاج

كبيرةبكمياتيكتشفلمأنهإلا،ام557عامالبلاتين

خامترسباتالأسب،نوجدعندماأم،075عامفيإلا

أيضايسمىالذيالخامويوجدأمريكا.جنوبفىالبلاتين

يسميه.وللذهباالحاملالرملحواشيفيالطبيعىالبلاتين

%06منالطبيعيالبلاتينويحوي.الابيضالذهبالمنقبون

منالبلاتينعلىالحصوا!يمكنكمانقيا.بلاتينا85%إلى

الزرنيخ.آوالكبريتمعالبلاتينفيهيتحدالذيالخام

الخامتحويالتيالمنتظه،غيرالصغيرةالحبيباتوتضم

والبلاديوم!ميوموالأسالأيريديوممثلأخرىنادرةفلزات

صغيرةكمياتأيضاالحبيباتوتحوي.والروثنيوموالروديوم

أحياناالعثورويتم.والتيتانيومالكرومووالنحاسالحديدمن

عامروسيافيكأشفقد.الطيعىالبلاتينمنكتلعلى

ك!خم.5.9منأكثرتزنكتلةعلىام843

جنوباحتلتالعشردنالقرنثمانينياتنهايةوفي

البلاتين.هـجموعةلفلزاتالمنتجةالدولصدارةإفريقيا

الثاني.الرئيسيالمنتجالسابقالسوفييتيالاتحادوكان

كنداالبلاتينمجموعةلفلزاتالمنتجةالدولوتشمل

.واليابانالمتحدةوالولايات

ال!يائي.العنصر،الأيريديوم:أيضاانظر

أريكية.شاعرةام(.639-1)329سيلفيا،بلاث

حازتوقد،لاحياةالكئيبةنظرتهاعنتعبرأشمعارهاكانت

قرائها.منالكثيرإعجاب

الانتحار،حولتتمركزبلاثأشعارأغلبكانت

الجسديةوالوظائفالحملمنوالاشمئزاز،النفسوكراهية

الجرسصريرالذاقيءسسيرتهاكتابيصور.الأخرى

انهيارهاخلالبهاتحسكانتالتيالعزلةحالةام()639

تنتحرأنقبلكفتحهاالتي،أبيقصيدتهاوتصف.الذهني

تجاهبهماشصعرتاللذينوالكراهيةالحبقصير،بوقت

تواجههاالتىالصصاببلاثقصائدبعضتتناول.أبيها

بعدفيماالقصائدهذهأصبحت.الحديثالعصرفيالمرأة

.المرأةتحريرحركةأعضاءوسطمشهورة

ماساشوسيتسبولاية،بوسطنفيبلاثولدت

سميثكليةفيوتخرجت،الأمريكيةالمتحدةبالولايات

ماساشوسيتس.بولاية،نورثامبتونفي

.ام569عامهيوزتيدالبريطانيالشاعرتزوجت

رواجاام(069)تمالالأولىالشعريةمجموعتهاحازت

حازتموتها.بعدزوجهانشرهامجموعاتثلاثمنأقل

جائزةام819عامفىنشرتالتيالشعريةمجموعتها

منمجموعةنشرتكما.أم829عامفيللشعربوليتزر

عامفيللأسرةرسائلتسمىلأمهابلاثخطابات

لبلاثقصيرةقصصيةمجموعةنشرتكماأم،769

.أم789عامفيالأحلاممنوانجيلجونىرعبتسمى

.أم829عامفيبلاثمجلةصدرت

النصين.بينمابلاد،بابلانظر:.ي!!لىالرابلاد

فرنساالانتشملالتيالمناطقتضمكانتاثلفيد

تحدث.الرايننهركربالوا!الألمانيوالجزح!وبلجيكا،

السلتية،منأشكالأ،الغاليينوالمسمون،الإقليمهذاقاطنو

والولزيةالأيرلنديةاللغتانمنهالغويةمجموعةوهي

يدعونقساوسةالدينيونزعماؤهم.كانالمعاصرتان

أطلق.السياسةفيكبيرتأثيرلهموكان.درويديين

الطويلالشعرذويلقبالغاليينبعضعلىالرومانيون

أولحاهم.رؤوسهميحلقونيكونوألملأنهم

الألبجبالالغالقبائلعبرت.م،ق093عامفي

وأحرقتها.رومانهبتحيثإيطاليا،إلىواكتسحتها

الشماليالجزءفيبقواولكنهمروما،منالغاليونوأنسحب

أصبحإيطاليا.جزيرةشبهمن

جبالجنوبالوا!ال!قليم

الرومانيينعندمعروفاالألب

جانبأوسيسالبينبغال

وأطلقوأالغالىالألبجبال

جبالشمالإقليمعلى

ترانسالبينألبجبالالألب

الألبجبالوراءماأو

قوةأوجفي،الغالبلادالثالثالقرنفي.الغالي

كانت،الرومانيةالاممراطوريةالغاليةالقبائلأجتاحت،.مق

.أعلاهالمبيةاحسماحةتغطيومقدونيا)تراقيا(ثريس

.الصغرىآسياوأخيرا

أندادايكونوالملكنهم،حربرجالالغاليونكان

فىالغاليينالرومانيونفؤمعاليا.تدريباالمتدربينللرومانيين

يم!لخط

ف!اثاأ

!لأول!سحم

المتوسط+الدحر

%!!ير

طد(!

لمفي!ل!

أممشانياحر
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رعاياضمنوأدخلوهمالميلاد،قبلالثالثالقرنفيإيطاليا

غالعلىتتوالىالرومانيةالغاراتلدأتلمروما.

الميلادقبلالثانيالقرنخلالالرومانيونو!سيسالبين.

الأبيضالبحرعلىالمطلالغاليالشرلطعلىالسيطرةفي

يسيطرأصم.بروفنسالإقليمهذايسمىوالآن.المتوسط

يوليوسعصرفيإلاالغالدولةجميععلىالرومانيون

.م.ق5851،عاميبينقيصر،

مناطقاررإلىالغالبلادأوغسطس!الإمبراطورقسما

وقد.سمة004أضقسيكلااهذاواستمرإدارتها.سهولةبهدف

أمخاراتواالأهليةا!الحررمنبعدفيماالغالبلادعانت

قدمواأسذيناالميمهـين،رأسعلىأغرخجوناكان.الهمجية

سميتالتاريخذلكومنذ.الميلاديالخامسالقرننهايةفي

الفرنكيين.اسمعلىفرنساالعالبلادمعظم

فيهاازدهرتقديمةمنطقةالئهري!يي!مايلاد

كماأوالنهرينب!تمابلاد.كانتالأولىالعالمحضارة

تضمالتىالمنطقةتشم!!،الرافدينبلادأحياناتسمى

منطقةاومعفماتركيا،شرقيوجنوبسوريا،شرقي،الان

الأ،شماسأصوررأ!حبامنألمسطقةاهذهوامتدت.العراق

زاغروسأ!جباص!و،الجسوبفيأ!ردياالخليجوحتى

الممطقة،تلكقلبوأ!ش.الغر!فيالشامباديةإلىشرقا،

.والفراتدجلةنويبينماتمتدأرضاكان

سهلا،النهرينبينماأرضشماليمنطقةوكانت

هذهعلىويهطل.معتدليتمئبهناخمرتفعا،واسععا

وفي.المحاصيللزراعةالأمطار،منيكفيما،المنطقة

خصبة،تربةذوسهليوجد،النهرينبينمابلادجنوبي

إلىأدىمما،والفراتدجلةنهريفيضانمياهخلفتها

الأمطارهطولقلةولكن.خصبةزراعيةأرضوجود

لنصينامابينبلاد

جعلالمنطقةهذهفيالحرارةوشعدةالصي!فترةوطول

للزراعة.ضرورياالري

في،زاغروسهضابأسفلفىأسستالتيالقرىأما

سكنهاالتىالتجمعاتأقدمفهي.م،ق0007عام

تاريخويعود.النهرينبينماأرضشماليفي،الإنسان

بينمابلادشماليأقصىفىوجدتاختي،القرىبقايا

وصلوقدالميلاد.قبلالسادسالقرنإلى،النهرين

سبقتالتيالفترةفي،الإقليمذلكإلىجددمستوطنون

منهقدمالذيالمكانالمؤرخونيعلماولا..مق0035عام

تدعىفيهاسكنواالتىالمنطهقةأنإلا،طنولىاطستوهؤلاء

السومريونبدأ،.مق0035عامحواليوشىسومر.أجوما

وتزامن.حضاراتهأولىوأقاموا،العالممدناولىبماءفي

العالم.فيلدصابةنظامالأولالسومريينمإختراعذلك

عنالمعبرةالصوريستعملالذي،النظامهذاوتطهور

الإسفينبواسطةالأشكاللرسمنظامإلى،الكلمات

بالمسماري.النظامهذاويدعى

شعباستولى.مقوالعشرينالرالغأسقرناشترةخلال

وكانسومر.مدينةعلىبالأكاديينيدعىأخربامنقدم

بالعربيةعلاقةذاتلغةت!طمواشعوبوهم،سامي!تهؤلأء

،الآخرونوالساميونالأكاديونوأقام.أحبريةوا

الفترةمعظم،النهرينبينمامنطقةحكصتإمبراطوريات

تلكوضصت.مق953و0023عاميمابينالممتدة

والعموريين.والآشوريينالبابليينالساميةالمجموعات

جزءا،النهرينبينمابلادأصبحت.مق953عامفي

المقدوني،الحاكمهزمو.الفارمميةالإمبراطوريةمن

حكمذلك،وبعد..مق331عامالفرسالأكبرالإس!ضدر

،والعرب،والساسانيون،والرومان،والأثينيون،السلوقيون

سيطرأم534عاموفي.النهرينبينمابلاد،والمغول

جزءاالنهرينبينمابلادوبقيت.المنطقةعلىالعثمانيون

خلال،المنطقةالبريطانيوناحتلأنإلىالعثمانيةالدولةمن

عاموفيام(.189-191)4الأولىالعالميةالحرب

منجزءاالنهرينبينماأراضيمعظهمأصبحتأم129

ا!ديث.العراقدولة

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

صد،الفراتالعراقآشور

نياكلدارةالعماللاد،بللا

ميتاليالقديمةفارسدجلة

الدولة،العثمالية

فرنسابينتقعساحديةمناطقالمئخفضةاليلاد

وهينذرلاندرباسمقديماالمنخفضةالبلادوعرفتوإنجلترا،

وهولندا.ول!سمممبرجبلجيكالينقسصتالتيالمساحة

ل!مانهااوكر،؟-.-بمنملأ*لأ--
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المميتةالبلادونةوثماروأوراقأزهار

المميتة.البلادونةانظر:.اليلادوئة

منهايستخرج،كثيفةشجيرةالممدتةاليلادوئة

النباتهذاطنوموالأتروب!.وأهمهاالأدويةمنالعديد

جميعفيالآنويزرآسيا،وغربيأوروباشمرقيجنوب

الطاشيرية،أوالجيريةالتربةفيأوروباأنحاء

وأوراقها.ام،5حوالييباإرتفاعهاالمميتةوالبلادونة

منحنية،،.كبيرةوأزهارها،الخضرةباهتةالش!صل،بيضية

أحمرأوالزرقةإلم!ضاربأرجوانيولونها،الشكلجرسية

الكرزحباتح!خمفيلامعةسوداءلبيةوثمارها.باهت

ثماروأودتالتفصص.عميقةكأسبهاتحيط،الصغيرة

علاجاالخلويعتبر.الناسمنكثيربحياةالمميتةالبلادونة

المميتة.ال!لادونةتناولعنالناشئللتسممأولياإسعافيا

الثمار.ابتل!تإذافوراالطيبالمشدعاءيجبولكن

نأغيرالجذور،مزاالمميتةالبلادونةعقاقيرتستخلص

منهاتستخلصموادعلىتحتويجميعهاالنباتأجزاء

منمعينةبأنواعللتسممناجعترياقوهيالعقاقير.

لتخفيفاستعمالهاويمكن.والفطرياتالحشريةالمبيدات

العيونأطباءيستعمل.المعدةاضطراباتمنوكثيرالمغص

وتوسيع،العينعضلاقىطتوترلتخفيفالعقاقيرهذهأحيانا

العقاقيرهذهتستع!لألاويجب(.العين)إنسانالبؤبؤ

الطبيب.إشرافبدون

يشاراللونو!ميرخووفدزكيميائىعنصراليلاديوم

البلاتينهـجموعةفلزاتأحدوالبلاديوم4!.بالرمزإليه

عادةالبلاديومويحلنسبيا.نادرايجعلهالذيالأمر،الستة

وهو.وخفتهصلأ.بتهوزيادة،ثمنهلانخفاضالبلاتينمحل

وفى،الأخرىالبلاتينمجموعةفلزاترواسبفييوجد

والزئبق.والنحاسالنيكلخامات

طرقهأوأسلاكشكلعلىالبلاديومسحبويمكن

معالبلاديوميخلطماوكثيرا.رقيقةألواحشكلعلى

لشدمكما،الأبيضالذهبمجوهراتلصنعالذهب

بعنايةالمقسمالبلاديومويستخدم.الجراحةأدواتصنعفي

يعجلأويسببحفازبمثابةالبلاديومسواديسمىوالذي

فيمهمةحفازةمادةالبلاديومويعد.الكيميائيةالتغيرات

الزيوتنوعيةتحسينفيتستخدمالتي،الهدرجةعملية

البلاديومالسياراتصانعوويستخدم.البترولتحضيروفي

تقليلعلىالأجهزةهذهوتعمل.الحفازةالمحولاتفى

منالمنطلقة،العادمأبخرةفيتوجدالتيالملوثةالمادة

الحفاز.المحولان!:.السياراتمحركات

،وولاستونوليمالإنجليزيالكيميائىاكتشف

،64للبلاديومالذريوالعدد.أم308عامالبلاديوم

ويغلىم15)255عندوينصهر،24.601الذريوالوزن

عند2جماسم1911.فهيكثافتهأما.م04922عند

تشكيلفيالبلاديومويسهم.م02الحرارةدرجة

الهيدروجينمثلعناصرمعدمجهعندبسيطةمركبات

والكلور.والأكسجين

البلا"دين.:أيضانظرا

بذرةتثهجوزة،الهنديالكاوأيضاويسمىر3اليلا

البلاذروجوز.الخضرةدائمةالمشوائيةشجرةتنتجهاالفول

فىشعبياطعاماويشكل،تحميصهيتمعندماالمذاقلذيذ

الدولمنوالعديدوالبرازيلالهندوتنتج.الدولمعظم

شجرةوتنتميالبلاذر.منالعالميالإنتاجمعظمالإفريقية

لمسمعلىثمرتهقشرةوتحتوي،الساماللبلابإلىالبلاذر

الذينالأشخاصيصاببعفالأحيانوفي.الحكةيسبب

قاعدةوتؤكل،الفولحبةشكلعلىقشورفيتمموالبلاذرجوزة

علىالنباتسويقةوتنموالبلاذر.تفاحةتسمىالتياللاحمةالثمرة

للجوزة.المقابلالطرف
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منالسمكلالتحميصويزيل.جلديةببثورالقشرةيمسون

الجوز.

الوسوأمريكافيالأصليموطنهاشجرةوالبلاذر

البلاذرأشعجارأولىوجلبت.الأخرىالا!شوائيةوالمناطق

الجنوبية.أمريكامنالهندإلى

ما2إلىالأحيانبعفه!فيالبلاذرشمجرةارتفاعيصل

سمأ5إلىطولهايصل،كبيرةجلديةخضراءأوراقولها

البلاذرثمارمنثمرةكلوتحتويسم1.إلىوعرضها

يأكلونالناسفإنالجوز،إلىوبالإضافة.واحدةجوزةعلى

تفاح!تسمىالتىالصفراءأوالحمراءاللاحمةالثمرةقاعدة

فيإعدادهابعدأونيئةالتفاحةتؤكلأنويم!شالبلاذر.

يستخدمصمغاأيضاالبلاذرأشجاروتنتج.مخللشكل

الورني!ق.صئدهاناتفى

لعباسابوأ(م298-؟هـ،972؟)ريدفيا

مسلممؤرخ.البغداديداودبنجابربنيحيىبنأحمد

حتىالمتوكلعهدمنذالعباسيالبلاطرجالمنكان

عبدالله.لابنهمربياعينوقدالمعتز،

،زإيرانوالحجازالشامفزار،العلمأجلمنرحل

منعددازحضب.الأحداثمواقععلىبنفسهووقف

يتمه()ولمالكبيرالبلدانالصغير،البلدانمنها:،الكتب

.الأشرافأنساب،البلدانفتوح:المشهورةكتبهومن

كتابهأما.الإسلاميةللفتوحشاملسجلالبلدانوفتوح

يزالماضخمةموسوعةفهو،الأشرافأنسابالأهم

الجزءمنهوطبعوأليمن،وبرلينبإسطنبولمحفوظامعظمه

الرابوالخامص.ولعضوالثانياللأول

العربيةاللغةإلىالفارسعيةمنالنقلةأحدالبلاذريكان

شعرا.ونطمهاردشيرعهدكتابترجمفقد

منمكونالمادةمنشكلالفيزياء،فياليلارما

الشمسوتتكونكهرلائيا.مشحونةذريةجسيمات

منالفضاء،فيالأخرىالأجساموأغلبالأخرىوالنجوم

البلازما.منأيضاالبرقشحنةوتتكونالبلازما.

.كثيرةعمليةامشخداماتصناعياالمنتجةوللبلازما

والذيالبلازما،إلىمصابئالنيونغازتغيرمثلافالكهرباء

تسمىالتياللحامعمليةوتستخدمالضوء.ينتجبدوره

وصلفيتفيدعاليةحرارةلإنتاجالكهرباءالقوسى،اللحام

يومفيتستخدمقد،الكهربائيةوالصواريخ.الفلزيةالقطع

الفضاح!.عبرالطويلةللرحلاتالبلازماوقودالاياممن

كهررائنتيارتمريرأوغازبتسخينالبلازماصنعويمكن

ذرةوكل.جزيئاتأوذراتمنالغازاتوتتكون.خلاله

الشحنةسالبةجسيماتمنأكثرأوبواحدمحاطةنواةلها

التيارمرورأوالشديدةوالحرارة.إلكترونماتتسمى

بنزعوذلك،الذرةتأيينإلىيؤديالذرةعلىالكهربائي

الإلكتروناتهذهوتدورإلكتروناتها.منأكثرأوواحد

الإلكتروناتيفقدالذيالجزيءأووالذرة.مستقلةبعدها

درجةزادتوكلما.الأيونويسمىالشحنةموجبيصبح

البلازما.فيمؤينةتصبحالتىالذراتعددزادالحرارة

عندماكثيراللغازوالكهربائيةالطبيعيةالمميزاتوتتغير

تكونوالإلكتروناتالأيوناتلأدبلازماإلىتتحول

للكهرباءرديئةموصلاتمثلا،الغازاتفأغلب،منفصلة

الكهرباءفتوصلالبلازما،أما.المغنطيسيةبالحقولتتأثرولا

ذراتمنتتكونوالغازات.المغنطسيةبالحقولتتأتررجيدا

تدوربينمامحدداتجاهغيروفىباستقلاليةوتدورتتحرك

وعادةمجموعاتفيأجلازماافيوالأيوناتالإل!ضرونات

عنتختلفمميزاتلهاوالبلازما.موجيةحركاتفى

،الغازاتوهى،الثلاثةالرئيسيةالمادةأشكالمميزأت

يعتبرونالفيزيائبنفإنوعليه؟الصلبةوالمواد،والسوائل

.للمادةرابعةحالةالبلازما

باستخدامالكهرباءتوليدفيمايوماأمحلماءاويأم!!

الافدطجعمليةفيالتحكمفيلاستخدامها،أجلازماا

الطاقةمنكبيرةكمياتالنوويالاندماجويعطي.النووي

واحدةلتصئنواةالخفيفةالنوىمناثنتانتتحدعندما

النوويالالتحامعنالناتجةالطاقةاستخدامويمكن.ثقيلة

المولداتبخارلصنعاللازمةالحرارةلإنتاجفيهالمتحكم

إلىتصلحرارةدرجةيتطلبذلكولكن.الكهربائية

للنوىتفاعليحدثأنيمكنحتىم41..........

الالتحامإحداثالفيزيائيينمنالكثيرويحاول.الذرية

مكانها،فيمتماسكةساخنةبلازمامعفيهالمتحكم

القوية.المغنطيسيةالحقولبواسطة

.اللحامالصاروح،،النوويةالطاقةأيضا:انظر

العسائلهذاويكون.الدممنالسائلالجزءالبلار!

الجسمفيالدمكميةنصفمنأكترالشفافالأصفر

.البشري

الحمراءالدمكخلايا،الدممنالصلبةوالأجزاء

البلازماوتتكونالبلازما.فيمعلقةوالصفيحاتوالبيضاء

عدةمنفيتكونمنهاالباقيالجزءأماالماء.من%09من

المهضومة،والأطعمةوالأملاحالبروتيناتمثلذائبةمواد

.والخلفات

هذهوبدونسائلا،الدمتحعلالبلازماالبلازما.مهام

الضروريةالموادنقلفيبعملهيقومأنللدم،لايمكنالخاصية

أنسجةإلىالمهضومةالأطعمةينقلأيضاوهو.الجسمعبر

الكلىإلىالأنسجةمنالذائبةالخلفاتويحمل.الجسم
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تساعدالتيالهورموناتالبلازماوتحمل.الجسممنلطردها

الجسم.منكثيرةأجزاءونموأداءفيالتحكمفي

هى:البلازمالبروتينا،تالثلاثةالرئيعسيةوالأنواع

كلويؤدي.والفبرينوجينوالجلوبيلين)الزلال(الألبومين

ألمحافظةفيبساعدفالألبومين.للجسمضروريةمهامنوع

الأوعيةمنت!خرجالتيالسوائلكميةبينالتوازنعلى

ألبومينرالبلازمايكنلموإذا.فيهاتدخلأوالدموية

الأوعيةخلالالسوائلمنزائدةكميةتمر،الكافيبالقدر

الجسم.انتفاخمسببةالأنسجةفىوتتجمع،الدموية

تمالتيالمغذياتيحملالزلالفإنذلكإلىوبالإضافة

خاصة-ابطوبيلينأما.الهضميالجهازمنامتصاصها

.الأمراضمنابىسمحمايةفىفيساعد-جاماجلوبيلين

مقاومةبروتيناتأيمفادة،أجسامجاماوجلوبيلينات

والموادوالسموموالفيروسالتالبكتيرياتهاجمللأمراض

أكثرهووالفبريخوجين.المناعةانظر:.الضارةالأخرى

.وفرةالتجلطعواملوالمسماةالبلازمابروتيناتمجموعة

منالدممناشبيرةكمياتفقدانتمنعالبروتيناتوهذه

ما،شخصمنم9الدمميلانيبدأوعندما.المصابةالأوعية

ويؤدي.التجلط،عواملفيهتدخلتسلسليتفاعليحدث

الدموية.الجلطةتكونإلىالتفاعلهذا

البلازمانقلالأ،علباءيستعمل.الطبيةالاستعمالات

وتستخدم.الأضسىوالبروتيناتالتجلطعوامللإعطاء

الاضطراباتمعالجةفيرئيسيةبصفةالبلازمانقلعمليات

نقلفإن،التجلطعواملمعظمعلىتحتويولأنها.النزفية

.الحالاتمنكث!رفىالنزفيوقفأنيمكنالبلازما

الدمنقصأطعالجةأيضئاالبلازمانقلعملياتوتستخدم

وهكذا.متيسرةغيمبكاملهاالدمكميةتكونعندماالحاد،

.الحوادثضحايامنالملايينحياةالبلازمانقلينقذأنيمكن

خلالمناجلازماابروتيناتعلىالدمبنوكوتتحصل

يتحصلالتىالبروتيناتوتشتملالتجزيء.تدعىعملية

ولعدها.النالذةفيالدمأكياسبتدويروذلكالدمكلصتفصلالبلازما

الأحمر.الدمعنالصفراءالبلازماودمهلشرشيح،أعلاهالمحتبر،فييقوم

التجلطوعواملجاماجلوبيلينعلىالطريقةبهذهعليها

.ال!خرى

جاماجلوبيلينالأطباءيستخدمالأوقاتبعضوفي

الكبدوالتهابالحصبةمثلالمعديةالأمراضمنللحماية

علىللسيطرةمستقلتجلطعاملويستخدمون.الفيروسي

وأ،وراثىنقصيسببهنزفياضطرابوهو،الناعورية

البلازماالدمبنوكوتفصل.التجلطعواملبعضفيشذوذ

بالرسوبالصلبةللأجزاءبالسماحوذلكالدمكلعن

وتفصل.النابذةيسمىجهازأوباستعمالالجاذبيةبوساطة

الخلاياوتعيدفقطالبلازماالدمفصادةتسمىأخرىتقنية

البلازماالدمبنوكوتجمد.المتبرعإلىوالصفيحاتالدموية

البلازما.نقلعملياتفيلاستعمالها

.الدمأيضما:انظر

الظاهر.الهيولىانظر:.الخارجيةالبلارما

علىيساعدالفبرينوجين

تصابفعمدما.الدمتجلط

ويبدأ،الدمويةالأوعية

تكوي!فيالليمينمولده

في،كمالزجةخيوط

تؤدياليسار،إلىالصورة

تماسكإلىالحيوطهده

فقدانلمنعمعاالحلايا

.الدم
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البلاستيك.خيوطمنمصنوعالمتينالبوليسترنسيج

كتيرة!حتلعةمشحات!يلالاستعمالاطتسححمميزةحصائصللبلاستيك

البلاستيك

صئمنمواد،اللدائنأيضاويسمىاليلاستيك

منوالبلاستيك.مختلفةصورفيتشكيلهايم!شالإنسان

ومدارمشامنارلناتمتلئحيظ،للإنساننفعاالمصنعةالموادأكثر

بتطويرالمهندسونويقوم.البلاستيكبمنتجاتعملناوأماكن

القطن.مثلهعثئاأوأغولاذامثلصلباليكونالبلامحتيك

قزح،قوسألوانمنلونبأيبلاسعتيكلصهشعالقيامويمكنهم

يمكن!ما.البلورةمتللوندونأوشفافصئلإمشيكأو

علىتشكيلهويمكنصلبا،أومطهاطياالبلاستيكي!صنأن

السياراتدعاماتمنابتداءلها،حصرلامختلفةوجوه

الهشة.الأنسجةوحتى،للانضغاطأغابلةاالقنينةحتى

فيتستعملالتىتلكوخصوصاأجلاستيكاولمنتجات

.عديدةلسنواتتمتدطويلةأعمار،الصناعة

*ا

ك

*!!--".*//بم
!-ىص!رجم!بر4

مختلفة.موادوتعبئةتغليففييستعملالبلاستيك

للبلاستيك.الكثيرةا!لأ!شعمالاتسعضالعلياالصوروتوضيع

الجزيئاتمنطويلةسلاسلمنالبلاستيكيتكون

نماذجمنالسلالعملهذهوتتكون.بوليمراتتسمى

الجزيئاتهذهمنكلوتكون.صغيرةجزيئاتمنمتكررة

بعضفيوالسلاسلالبوليمر.سلسلةفيحلقةالصغيرة

الشجرجذوعمنكقطعومصفوفةصلبةالبلاستيك

الأخرىالبلاممتيكأنواعولعضالنهر.أ!مفلإلىالمتدفقة

للبلاستيكالختلفةالتركيباتهذهوتعطي،ومتشابكةمرنة

التشكل.علىالمقدرةأيسماتها،أبرز

مشكلاته.لهفإنأسبلاستيكاوفوائدمميزاتورغم

طويلاوقتاتحتاجالبلاستيكأنواعأغلبأنهيوأكبرها،

فضلاتمنالتخلصكيفيةأصبحتفقد.للتحلل

رئيسيا.بيئياقلقاتسببمشكلةالبلامشيك
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البلاستيكيستعملكيف

الختلفة،البالأستيكأنواعمنمئاتالمهندسونابتدع

يحلأنيمكنالذيالبلاستيكواخترعوأ.خواصهلهكل

،الحيواناتو-خلود،الطيعيةوالألياف،الفلزاتمحل

ميك.والسيرا،لزجاخوالحجر،وا،والخشب،والورق

وأخف،أقوىمنتجا/تلصنعالبلاستيكالصناعويستعمل

التكلفة.وقليلةالصياقسسهلةوتكون،طويلةلفترةتبقى

البلامشيكالخترعوناستعملفقدذلكإلىوبالإضافة

.غيرهمنصنعهايمكنلالصئمواد

الفلزأتمحلالبلاستياثيحل.الفلزاتمحلإحلاله

الميكانيكية.النبإئطمنوالعديدوالسياراتالطائراتفي

منمجمعةوأجم!صاماأجنحةالطائراتصانعوويستعمل

تقليلذلكعلىويترتبالطائرةوزنلخفضالبلاستيك

منالمصنوعةالسياراتأجزاءتصدأولا.المستهلكالوقود

وهيالفلزيةالأ-ضاءمثلبسهولةتتصمدعولاالبلاستيك

إصلاحها.فيتكلفةوأقلأسهلغالبا

المبانيمنكثيرفيى،الفلزاتمحلالبلاستيكحلوقد

لاحيث،المنازلوسقوف،الأنابيبمثل،الإنشائيةوالمواد

النقرإلىالبالأستيكمنالمصنوعةالأسطحسقوفتتعرض

.الألومنيوممنالمصنوع!الأخرىالموأدتتعرضمثلما

فيوأسمهلوزناأخفالبلاسعتيكمنالمصنوعةوالأنابيب

مثلتتآكللافإنعحاسبقماإلىوإضافة.والوصلالقطع

الفلزية.الأنابيب

بلاسعتيكيةأ-جزاءباستعمالالمكسورةالعظاموتعالج

درلهيكونلاالبلاستياثلأن،الفلزاتاستعمالمنأكثر

منحشوا،ا!كالبفى،الأسنانأطباءويستعملضار.فعل

معشوافقأن!كن،الفلزيالحشوبخلافالأنهالبلاستيك

المريض.أسنانلون

الحيوانية.وا-بلودالطبيعيةالأليافمحلإحلاله

الأليافمحلليحلالنسئالبلاستيكصناعةتستعمل

أجلاستيكاولا.لياف.والصوفوالحريرالقطنمثلالطبيعية

والتجعد.الأوساخومقاومةوالمتانةالقوةمثلخواص

للاستعماليكفىماالمتانةمنلهاالبلامشيكأنوأعوبعض

تقىصداراتصفعفيأوالسياراتفيالأمانأحزمةفي

رقيقةاليلإستيكمنأخرىأنواعوتوجد.الرصاصمن

أليافوتمتاز.الشفافةالملابحه!لصنعالكافيبالقدر

متميزةيجعلهاالتل!بماومقاومةالتحملبقوةالبلاستيك

وإنهذا.الأثاثوأغطيةوالسجادالأقمشةصنعفى

مقاومتهامن!%يدبويقةمعالجتهايمكنهمالأليافصانعي

مإلأليافالبلاتعيكأليافتخلطماوغالبا.للاحتراق

تماما،الطبيعيةبالألياوطنسئاثمبيهةنوعيةلإنتاجالطبيعية

صناعةفيأيفماالبلاستيكويستعملمتانتها.إلىبالإضافة

العازلةالبلامعتيكأليافوتحلوالفراء.الصناعيةالجلود

العازلة.والوساداتالستراتمحل

فيالورقمحلالبلاستيكحل.الورقمحلإحلاله

التغليفويستخدم.والتعبئةالتغليفعملياتمنكتير

فيالمعبأةالمنتجاتلحمايةالإسفنجيةالبلاستيكيةوالتعبئة

وتستعمل.المضغوطالورقاستخداممنأكثرالصناديق

لحفظبلاستيكيةأوعيةالسريعةالوجباتمطاعممنالكثير

دافئة.الأغذية

تحافظف!،كثيرةاستعمالاتالبلاستيكوللفافات

الورقية.اللفافاتتفعلمماأطوللمدةالملفوفةالأطعمةعلى

تسربمانعلتكونتشدأنالبلاستيكيةللفافاتويمكن

عبواتفيتباعالتيالموادمنوكثير.الأوعيةفتحاتحول

الأممطواناتحفظألبوماتمثلمقواةورقيةوصناديق

البلاستيك.منرقيقةلفافاتبوساطةبإحكامتقفل

البلاستيكإحلاليتموالحجر.الختنبمحلإحلاله

وتتخذ.كثيرةعملياتفيوالحجارةالخشبمحل

مختلفةنماذجالمضغوطالبلاستيكمنالمصنوعةالأسطح

كلفةوأقلأخفوأس!إلبلاستيك.الرخاميشبهبعضها

والتبقع.الخدلقيقاومأيضاوهوالرخاممنتركيباوأسهل

أبوابإنتاجفيالبلاستيكالأثاثصناعويستعمل

فيالخشبيشبهوأسطئالمناضد،الصغيرةالحجرات

وقدللالتواء.قابلوغيرالتنظيففيأسهلولكنه،منوه

هياكلصناعةفيأيضاالأخشابمحلالبلاستيكحل

صيانةوتتطلبقوةأكثرالبلالمشيكيةوالقوارب.القوارب

صنعيمكن،للقواربالخشبيةالهياكلوبخلاف.أقل

.واحدةقطعةمنبسهولةالبلاستيكيةالهياكل

البلاستيكحل.والسيراميكالزجاجمحلإحلاله

فىأخفلأنه،مختلفةمنتجاتفيوالخشبالزجاجمحل

البلاستيكبلاطويستخدم.أقلكسرهواحتمالالوزن

أقلوهو.الغسيلوأحواضوالحمامات،الجدرانلتغطية

كما،السيراميكمنمثيلهعنالتركيبفيوأسهلتكلفة

الأكريليكيالبلاستيكمنالمصنوعةالطائراتنوافذأن

أخرىناحيةومن.الزجاجنوافذمنهشاشةوأقلأخف

محلحلتوقد،بسهولةلاتنكسرالبلاستيكيةالقواريرفإن

والأشياءالأطعمةمنالكثيرتعبئةفيالزجاجيةالقوارير

المنزلية.

فيالبلاستيكيستعمل.أخرىلأغراضاستعماله

.الأخرىللموادتتيسرلاالتيالصغاعاتمنكثير

للجسدضارغيرلأنهكثيرةطبيةتطبيقاتوللبلاستيك

المصنوعةللأجزاءويمكنشكل.بأييتشكلأنويمكن

كالفخذالمصابةالمفاصلمحلتحلأنأيضاالبلاستيكمن

وال!صبع.والركبة



البلاستيك05

إعادةفيتستعملأنالبلاستيكيةللأجزاءيمكنكما

أجزاءوتستعمل.حوادثفيأصيبتالتيالوجهأجزاءبناء

القلبصماماتلإصلاحالأحيانبعضفىالبلاستيك

صئإسفئكلازلشيأيضاالبلاستيكويستعمل.المصابة

المنزلجدارفيالعازلإدخالويمكن،والصوتللحرارة

الدوائراحتواءيمكنكما.صغيرةفتحةطريقعنلنفثه

والتيالترانزستوراتآلافعلىتحتويالتيالمتكاملة

لهاحمايةأسبلاستيكاداخ!!الكهرباء،سريانفيتتحكبم

أعهربائى.االتيارانقطاعفيتتسببانودون

البلاستيكأنواع

نأالا،للملاستيكمختلفةأشكالدو..ألا
جو.م!سعم.

المادةسلوككيفيةعلىبناءيصنفانأساممييننوعينهناك

الذيالبلاستيكأ-:هماالصنفانوهذانتسخينها.عسد

الحراريمما.البلامشيك2بالحرارةيتصلد

الحرارية،المتصلداتأوبالحرارةلتصلدالذيالبلاستيك

إعادةيم!شلار.فقصأواحدةمرةولمجشكليسخرأنيمكن

تمر،الحراريةأطتصلداتأتسخنوعندما.تش!جلهأوصهره

سلاسلهايربصأانحتلطالترابطيسمىكيميائيبتفاعل

أجيضةاتصلدأخفاعلاهذاويشبه.ببعضبعضهاالبوليمرية

تصبحأنيمكنلاتتصلدأنوبمجردغليها.يتمعندما

نأيمكنلاالحراريةالمتصلداتولأن.أخرىمرةسائلة

تطبيقاتفييستعملونهاالمهندسينفإنصوهايعاد

منالمصنوعةوالمنتجات.للحرارةعاليةمقاومةتتطلب

القدورمقابضتتضمنالحراريالمتصلدأ!بلاستيكا

الطية.الأجهزةتعقيمفيتستخدمالتيوالصواني

ولا.تشكيلهوإعادةصهرهيم!ش.الحراريالبلاستيك

يمكنذلكوعلىمختلالا.ترابطاأجوليمريةاسلاسلهت!صن

يسخنالتيالأوقاتكلفيبحريةتتحركأنأطسلاس!

البلاستيك.فيها

منأكثرالحراريالبلاستيكالمصنعونيستعمل

الحراريالبلاستيكلأن،الحراريللمتصعلداممتعمالهم

عشر)نحوليتصلدأقلوقتاوتحطلب،التداولفيأسهل

وأغلب(.الحراريللمتصلددقائقبخمسبالمقارنةثوان

يمكن،الحراريالمتصلدنقيضعلى،الحراريالبلاستيك

ولأن.اللمعانشديدطلاءعنهينتجسائ!!ش!س!علىنثره

فإن،الأخرىعلىالواحدةء،ببصأتنزلهتألىيم!حزيئاته

تعرضهعندشكلهفقدانإلىيمي!!الحراريأسبلاستيكابعضر

ولهذا.الزمنمنطويلةفترةمدىعلىثابتضغصأإلى

البلاستيكأنواع

ويستحملعالةلشما!يةشمتعالتلوي!،شسهلاحجحيائات،االطقحسئميقاالأكرييكيشلشمدحراريوللاشينحراريةضمهتداتلاممتهارهاا!لاسخيكاألواعك!!ئصص

شالمعارص،،ال!فىا!كيا!حاراح!لرالسما!ءشالعط،ا!وئهااحدسا!ا!ىاعحصلدا!اموادس!عاعححرلى!اصاشاالحدوللصم".الحسح!!عدلعرهاعردلك

اطلاءواالأشمحمهراالمحاراتالحلمهالمصالحع"،إ!ارا!ا:اص!صرهـالا!عوكااححمكائه،اللأسماءسغااحححائعاا!وارىا!لا!حيكواا!وار!ه

عرللييستحملسهولةريرلقالكيميائيةوالموادالحرارةيقاومتراللورواتنينالهوليالأ!وراا!دهاإلى!قيادسبصاور!!صاقياوو،تمئات

الثرائحالقدوروطلاءالشر!صعوأطواق،الحوامل"اصماماتاوقواعداحصلاتا

الكا!ا!.؟حرارياةالمتصللىالمواد

والممرلة،الشحصيةرالح!ل،الأططاحص!ييحتحدمشما!،مت!!،السيلورخلاتممييشحمل.عالةرلطقوةشا!هسحرعة،يتصلد1،الطقسوتقلصالاءيتاوم.كىالأبو

الالا!.وأدواهـحمايهالصوكأ،المصوروألأم،:الملحص،وا!ماصالأا،!اوالحما،وطا،ءولا!وراعو،ااض!وموا!ا!كهالعمماصر"،اللص

ابراتاقيا!ةءتىويسخحم!الماءوميظش!!السيلور.حلاترلداتا!لاءاواالإاحضو!االأحراءايخشعحل"،اطقمرارتقدتا!ارةتقاومالألييك

اصحاعية.االأحراءواالآالاتإديوأالأ،ليصشا،طو11سيةللحط

والأطعمةاللحوموتعليصتشة!ىيشعملت!!!كيروللوريالولييلدينكبوريد،ارقالره!ييستعحلمححمصحسطتحتيخش!اضصلد،اسرتمقولمجطالوليستر.

الأصى.ا.امقاعد1،احكميهاراتاحلطر،احاحةاوحماماتالحمو،وحقاف

ثىويشحملال!صتتيقاوم!رلىاوحسىءالتلوي!،سهلقويدء

وتعطية،الكهرلائيةاحوارلوا،الألاليصوا،التعلص.الخشةو%آص!الصحامعاشالحلدالأحراءواالكهرإ،ئيةالعوارلفيو!ستعحليةال!جبادايرم1يقامت!!الولورثياد.

الأرصبتا.مرلةلموعاتشيصثكعالاعدوساداتوإسممح،لةالحاروياسعاوا،الإلتائية

ركطالقواريرصاعة!ىيحتعمل،شمس!لمحم!لهمرد،ا!رد،احمصالإتي!.متعددخة!ىيحشمل،حيدةكهرلائيهحواصمرتمعةلةمرولها!قحرالقاومالسليكون

اوو،قيوالعواراالتحئة1التعليورء.اططممقاروهو"أصىتومريئواورء،ال!!ر،ئيةارلالحه1الأدراد،ا

الحعال!ىريستعحلالكيهميائةواطوادالحرارةيقاوم،اسرلىاحميروالبروبيل!ضعددالطعمو،الرائحةعديم،الحرارةيقاوماخلوير،اسهاطوالوريا-المليلاميرلورمالدهيد

-ا"ل""-ا!صء11الاصد،وأسط!!املأررار،،ا،،صقة1اللوادواطصالخها!اثدةاتئرأد!ىي!عمل

وصحاعه،اعحدا!واحراء،الاطط:ثوارر،!احهححاراحراءوا،واسسهواحعلح!!

ا!حادالحشيهةكقالرقااصقر،اممهرلائةاالأحراءوا

اضقيارراتىيسخعحلاطود،زاالطحمعديمرد،اءاحمصالحشيصي!معد!ت!بوالى،الأدواتانرمقاءر،الحصة!اثيويستحم!!.الرودةرالحرارةبقاومالمولك

والسحمئه.أحعلص:ااطدساءصادس.الكهرلائةارا!الحه1.الأسطعالعطحه؟الكو،،ئه

ي!لسععمل،الصدماتممارسةلى!صهماسهد:ارروارد،ومط.الكرلولاتمتعدد

الصوء،ولاشرات،اللماتضش!طرت،ا*!هـلائحةاصا،تا!را-،الحهالملاتأحراءالحراريالبلاستيكمواد

.الطيارلرك!اخما!ا:الحرءالوافحهراتاحطاوعدلسا!،اصواورااححصحائبهاا!وادشاحفر!اشمجفا،!هـعهبرلملأ،دويتوء!(-لادبس-)أكريلوسنرليسبأ

الأقمةلىيعمل.بةكهر،ئيةحواصهـا،العتتلقاوم،،لمم،قويالنيلو!الأ،لكصراترالحظا(لأدسا!:أحراءلأ؟ديواشالعحلاتاطهواترويشعمل؟

وصحاعةاممهرلائيةاوالعداتالمرت!وشعرلالحلىسو!الحاصةالأحراءا"والمحاملالتروس،اصيةعاالصهاردرحةله،الصعصتحتش!طهعلىيحا!ط5حاهـ،مت!!الإدميال

احححاد.ا.والعحلاتأعطماتا؟الاتالسحاوأحراء،امم!ر،ئةاالصرداتلييخحم!!



فيالحراريالمتصلداستعمالالمصنعونيفضلالسبب

البلاستيكية.المقاعدمثلالمنتجات

البلاستيكيصنعكيف

البلاستيك!تجاتصنعفيتستعملالتيالموادتسمى

النفط،منالراتيشجاتهذهوتصنع.الصناعيةالراتينجات

والغازالفحممثلطبيعيةموادمنيأتيبعضهاولكنأساسا

الراتيئويبيعونهالمصنعونوينتج.والخشبوالقطنالطيعى

البلاستبك.منتجاتتصنعالتىالشركاتإلى

منالبلاستيكإذشاجكيفيةلنفهم.البلاستيككيمياء

تتكون.ليمراتالبمكيمياءعنشيئانتعلمأنالمفيد

تسمىصغيرةجزيئالمتمنالبلاستيكفيالبوليمرات

الجزيئاتهذهأكألبوتتكونالحد(.)أحادياتمونومرات

والأكسجين.والنيترو.جينوالهيدروجينالكربونذراتمن

والسليكونوالفلورالكلورذراتبعضهاويتضمن

الافأومئاتا!نالبوليمريةالسلسلةوتتكون.والكبريت

هذهوتصنع.المونومراتحلقاتمنملايينحتىأو

منالنوعنفسصتالبوليمراتبعضفيالحلقات

وتتكون.مراتومراتالحلقاتوتتكرر،المونومرات

شصلقدالتيالمونومراتمنأكثرأونوعينمنالأخرى

وفي.بالتبادلتتابعاتفيأوعشوائيافبعضبعضها

موادمنأولأالبلا!شيكراتيم!آيصنعالبلاستيكراتينجيصنعكيف

الراتيحجليشكل،النفط!نيشتقغاز

15لبلاستمكا

واحدنوعمنمجموعةأوكتلترتبطالبوليمراتبعض

اخر.نوعمجموعةأوكتلمعالمونومراتمن

وقدبدونها،تكونأوأفرعالبوليمرلسلاسليكونوقد

متبادلأيكونأوفقطواحدجانبمنأفرعللسلسلةيكون

فيبعضمعبعضهاالسلاسلتحزموقدلاخر.جانبمن

تبقىقدأو،متبلورةقاسيةصلبةمادةلتصنعمستقيمصف

وتعتمد.مطاطيةهشةمادةلتصنعمتباعدةوتنتشرمتشابكة

سلاسلفيالمونومراتأنواععلىالبلاستيكخواص

أنواعتمتزجأنوترتيبها.ويمكنالسلاسلوطولالبوليمر

سبائكلتكونببعضبعضهاالبوليمرجزيئاتمنمختلفة

منأسهلدائمايكونالسبائكوتكوين.مزيجاأوبوليمرية

تقعخواصلهايكونوقد.جديدةصناعيةبوليمراتإنشاء

منأفضلخواصلهايكونقدأو،البوليمريةمكوناتهابين

منأصنافايصنعواأنالبلاستيكلعلماءويمكنأيهما.

،الأغراضمنغرضلأيمثاليةخواصذاتالبلاستيك

بينقتراوحشتىمنتجاتفيالبلاستيكسبائكوتستخدم

.السياراتهياكلوأجزاءالأفلامتغليفرقائق

الراتينجاتصانعويعد.الصناعيةالراتينجاتعمل

هذهوتختلف.كيميائيةمركباتبخلطالبوليمرات

والبنزينالنشادرمثلمعروفةكيميائياتمنالمركبات

وهو،الإثيلينيتبلمركيم!الخططهذايوضح.النفطمنتأتيكيميائية

الإتيلين.متعددالمسمىالبلاستيكي

لبزولا

!!

ةرحرا

النفطمصفاةفيالإتيلينمتعددإنتاجيبدأ

لفصلهيححللثمالحامالنفطيقطرحيث

العمليةهذهتؤدي.محتلفةأجزاءعدةإلى

.أخرىوغازاتلإتيلينالمفطإنتاجإلى

صار-ترابطالمفاعلداخلوالضعطالحرارةتسبب

عحينةلتكودبعضمعبعضهاالإثيلينجزئيات

نصف)خليطالموليمرمنالقوامرقيقةدافئة

بفصلالعحينةتركز.المفاعلتتركمائغ(

خلالالماتجةالمادةذلكبعدتضخثمالمذيب

.أقراصفييشكلهاالديالباثق

صلبإثيلينمتعددالتبريدغرفة

قرص

لمفي

الشقلؤلب

بلمرةمفاعل
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تشكل.يسضعدماعصاريسائلإلىينصهرللاستيكىراتيجمىالملاستيكمشجاتالصماعيصسعاللاستيكمخاتتمعكيف

التالية:التوصيحاتديمبنهوكماعديدةلطرقالمشحات

أ!أ

ح!أ،لىا

منقنينةقدريد

البلامشيك

والفسطالحرارةتستعملبالضغطالقولبة

هدهعادةتستعحل.البلاستيكلتحتم!جل

.الحراريالتصلدبلامشيكتشكي!!فىالعملية

المسصهرةاللاستيكمادةتقدفبالحقنالقولبة

الوقأكتروهى.قالصديضسطتحص

.الحراريالتصلدسلاستيكقولبةفىاستعمالا

تستعملمحو!ةأتحكالآتتجبالنفخالقولبة

الراتينيمنألبوبالتحددأصخارواالهواء

القالب.جدرانمقابلبالمادةدافعةالممصص

طومحر

ئقاحد

الايلولىسئرس

البلاستيك.تشكيلفىحارحىضسطأيعلىتعتمدلاالسباكة

يستعمل.القال!دىالسباكةعمليةفيالراليئالمحصهريص!

مصمتة.سحي!!ةألتحياءلإشهاجالسباكةالصماع

هكساميثلينمثلنطقهايصعبأسماءذاتومركبات

تسبب،مناسبةمركباتالصانعيخلطوعندما

بعضحولبعضهاالذراتتجمعالكيميائيةالتفاعلات

التفاعلاتتسببذلكإلىوبالإضافة.مونومراتلتكون

.الجزيئاتمنطويلةسلاسلتكونالتيالمونومراتبلمرة

الصناعي.الراتينجالبلمرةعمليةوتنتج

خواصلتغييركثيراالمضافاتالمصنعونيستعمل

الشائعةالمضافاتوتتضمن.البلا!متيكرأتينج

-4الملدنات3-المالئات2-التقويةإضافات-أ

.الأخضاب

المقوياتمنال!صثيرالراتينجصناعيستعمل

لإعطاءاممربونيةاالاليافأوالزجاجيةكالألياف

النابخالخليطويحتوي،صلادةأوإضافيةقوةالبلامشيك

من08%إلى01على،المقوىالبلاستيكيسمىالذي

ويمكن،الوزنخفيفةالمركباتوهذه.التقويةإضافات

والأعمدةالأسابيبمثلالمستمرةالأشكاللإلتاجالبلا!متيكيستعمل

اسلا!ستحكيةابالمادةفيدفعاللول!يدور.الأسلاكاوتعطيةوالأليا!

لهاقوال!حلاأطتدفعثمعندهاالمادةتمصهرساحمةأسطوانةحلال

خاصة.أشكال

والطائراتالصواريخصناعةفيالفلزاتمح!تح!أن

.والسيارات

جودةلتحسينمالشاتالراتينجصناعيستعملوقد

الثمن.غاليالراتينجكميةلزيادةأوالبلاستيك

والتلكالخشبمسحوقالشائعةالمالئاتوتتضمن

والطين.

صناعيةراتينجاتإلىالملدناتالمصنعونويضيف

تشكيلا.وأسهلمرونةوأكثرليناأكثرلجعلهامعينة

البوليمرسلاسلبينالجذبقوىعلىالملدناتولتغلب

تغير2-بينها،فيماالتشابكأ-لتمنعبينهاوتفصل

الراتيئصناعويستعمل.البلاستيكلودمنالأصباغ

جدا.كثيرةمحتلفةألوانلإنتاجالأصباغ

بلاستيكصنعمنالراتينجصناعالإضافاتتمكن

شفافايكونالفينيلبلاستيك،المثالسبيلعلى.فائدةأكثر

منيصنعأنيمكنالإضافاتبفضلولكنصلبا،طبيعيا

الصلدةالرماديةالأنابيبتشملمنتجاتالفينيلبلاستيك
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خشبيةرقالقمنضلىةمفرلق

مصمولة

الورقأوالخشبمثلموادم!رقائقتغطةيتضمنالرقائقتشكيل

ويضغطذللثبعدالرقائقتكدس.بالبلا!متيك،المعدنيةالرقائقأو

المضغوطةالخشبرقائقمتلمنتحاتلتصنعبعض،معبعضمها

المناضد.تغطةوألواحالإلكترونيةالكهرباءولوحات

علىالضغطبوساطةبلامحتيكيةر!ائقتنتجاللصقولةالرقائقتشكيل

أيضاالأسطوانتين!الصايعذي.أسطهوالتينبيرالبلاستيكجةالمادة

مفارشمثلا!"جزاءهذهلإنتاجأخرىموادأيأوأوراقأوبألياف

اللعب.أوراقأوالمناضد

صلببلامحتيكينئكن!لهاعديدةطرقمنواحدالرغويالتشكيل

تستعملالإمشيروفوملصخالمثالسبيلعلى.هوائيةبفحواتمليء

كيميائيةمادةع!يحتويالديالحراريالمتصلدراتينحمزكرات

التشكيل.أثناءتسحينهاعمدغاراتكون

أسقفوأوافذالمرونةالقليلةالسوداءوالأسطوانات

الناعمة.الشفافةالسيارأت

مئكلملياتذلاثيتضمن.البلاستيكمنتجاتعشع

وهيمنتجاتإلر،وتحويلهالبلاستيكلتشكيلأساسية

تشكيل-4اليخق-3الصبأولسبكا-2القولبة-أ

الرغويالتشكيل6-الرقائقتشكيل5-المصقولةالرقائق

.الحراريالتشكيل7-

الضغط،!!ضمنمختلفةقولبةعملياتهناك.القولبة

هذهكلوفي.الدورانيةوالقولبة،والنفخ،والحقن

أثناءالبلاستيكيةالموادمعالجةفىالقوةتستخدمالعمليات

منترفعالمنئماتصلدوبمجرد.وبعدهالقالبإلىدخولها

جديد.منلاستعمالهالقالب

قولبةعملياتأكثرهىبالضغطوالقولبة

القولبةمنتجاتوتتضمن.شيوعاالحراريةالمتصلدات

الكهربائيةوالمفاتيحالسياراتدعاماتبالضغط

القولبةوفي.والكاويات،المطبخأوانيومقابض

بلى&

تمسك.البلامحتيكيةالرقائقمنتصنععناصرلقولبةالحراريالتشكيل

بمضحةالهواءيمص،طريةتصبححتىوتسحنقال!فيالرقيقة

القالب.جدرانإلىالرقيقةفيسحب،القالبفيفتحاتمنتفريغ

يفتح،يتكونأنوبعدالبلاستيكعلىيضغطبالضغط

المنتج.ويخرجالقالب

البلاستيكقولبةأنواعأكثروهىبالحقنوالقولبه

بالحقنالقولبةمنتجاتوتتضمناستخداما.الحراري

وعجلاتالإلكترونيةالحواسيبوحاويات،الهواتف

الراتينجأقراصتسقطبالحقنالقولبةوفي.السياراتقيادة

ويدفعتصهر.حيثأفقيةأسطواناتإلىقمعيوعاءمن

الأسطوانةبداخليكونالذيالدواراللولبأوالمكبس

وتأخذ.القالبإلىالضغططريقعنالراتينجيالسائل

فقطثانية03إلى01منبالحقنالقولبةمنتجاتأغلب

المنتجطردمسماريدفعثمالقالبيفتحتتصلد.كي

يعادثمالقالبعندئذويقفل.القالبخارجالمشكل

.ملؤه

وفي.مجوفةقواريرصنعفيبالنفخالقولبةتستعمل

تسمىالمنصهرالراتينجمنأنبوبةتدخل،العمليةهذه

بخارأومضغوطهواءعندئذويدفع.القالبإلىباريسون

!!
-

7!ط

عإخ
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جوانبإلىالراتينجدافعايتمددالذيالباريسولىإلى

يتصلد.حتىفيبقىالقالب

كراتمثلمجوفةأشياءأيضاالدورانيةالقولبةتنتج

.السياراتوقودوخزانات)الدمى(الأطفالولعبالقدم

الراتينج.بمسحوقالعمليةهذهفىجزئياالقالبويملأ

شديدةبسرعةالمحركيدارلينماالقالبيسخنعندئذ

المنصهرالرأتينجالقوة!ذهوتدب.مركزيةطردقوةمكونا

تبردحتىوضعهانفسفيوتبقيهاالقالبجدرانإلى

وتتصلد.

الصسبيعتمدلاالقولبةعكسعلى.الصبأوالسبك

ودستعمل.البلا!متيكلتشكيلخارجيضغطأيعلى

البلامشيكموادمنك!!لتشكيلالطريقةهذهالمصنعون

الحراريةالمتلدناتولصب.الحراريوالتص!دالحراري

يتصلد.حتىويبردقالبفىالمنصهرالراتينجيصب

الألواحاعملىفيأ!همباأوأسسبكاالمصنعودويوظف

.الأخرىأوالمجسماتأضقالاتاووالتروس!السميكة

والقضبانأالأنابيبلإنتاخالبثقيحستعمل.البثق

نفسأ!اأحرىومشجاتالأسلاكوأغ!يةوالألياف

منصلبةجزيئاتتدخل.الكليالطولمدىعلىالشكل

أسطوانةإلىالخروطيالإناءمنالخار!الحراريالبلاستيك

الدوارةاللوالبمنأكثرأوواحدويدفعهمسخنةثابتة

المشصهرةالمادةوتد!.الأمامإلىيدفعبينماينصهرحيث

تشكيل.قالبخلالاترجإلى

وأتنئرقائق.التمليسأوالمصقولةالرقائ!تشكلل

المنصهرالبلاستيكبضغطوذلكمستمرنمطعلىأغشية

يضيف،الساخنةالأسطواناتمنمصقول!تزوجينلين

حلاأ!المعادنمنرقائقأووالأوراقالأليافالصناع

المغطاةاللعبأوراقمثلعناصرلإنتاجالأسطوانتين

المناضد.ومفارش!بالبلاستيك

فيالبلامشيكيستعمل.التصفيحأوالرقائقتشكيل

والورقوالخشبالزجاجيةالأليافمنأكداسلصق

فيتنقعأوالرقائقتطلى.الفلزيةوالرقائقأاللأقمشةوا

حيث،الأخرىفوقالواحدةذلكبعدوتوضع.الراتينج

يربطحتىوتسخنهاملعض!بعضهاالرقائقالةتضغطها

قويةموادالرقائقتشكيلعمليةوتنتج.بقوةبينهاالراتينج

هذهوتتضمن.مختلفةمنتجاتيتععئلعولسمكذات

الإلكترونيةأصدوائراولوحاتالمضغوطالخشبالمنتجات

المناضد.تغطيةوألواح

المتعددةالطرتإحدىإلىيشير.الرغويالتشكيل

تتضمنالطرقهذهوكل.الإلممفنجيالبلامعتيكلإنتاج

يتمددحيث،الساخنالبلا!متيكراتينجإلىغازإدخال

وتكونيبرد.الذيالراتينحداحلفقاعاتويكونالغاز

فىيسمىالوزنخفيفإسفنجيابلاستيكاالناتجةالمادة

الراتينجعلىواعتمادا.الخلويالبلاستيكالأحيانبعض

يكونأنالإسفنجيللبلاستيكيمكن،المستعملةوالطريقة

وتعبئةتغليفوفىالمنازلفيعازلأيستعملأتيكاقويا

لينايكونأنيمكنآخرنوعوهساك.أصسريعةاالوجبات

ووساداتالمساندفيالمستعملالإسسفنجمماثمطاطيا

.االلأثاثا

فىتعستعملمكلفةغيرعمليةالحراريالدشكيل

فيالعمالويثبت.البلاستيكرقائقمنالعناصرتشكيل

الرقائقوتسخن.القالبفوقالبلامشيكرقايتالعمليةهذه

القالبمنالهواءمضخةتمتصث!ا،تصئلينةحتىعندئذ

فراغاهذاويكونالصغر.بالغةثقوبخلالالخارجإلى

سط!تغطيحتىأسفلإلىاللينةالبلاستيكرقايمسيسحب

ويستعمل.القالبشكلفىوتتصلدتبردوهناك.القالب

أحواضمثلأشياءلإنتاجالحراريأضش!جا!اأ!ناعا

تعبئةوأوعيةالرشاشيةالحماماتوقواعدالاستحمام

.يدلاشا

لبلاستيكاتطور

الشبيهةالخواصذاالطيعيالصمغالناساستخدم

أنتج،المثالسبيلوعلى.اسشينلآلافالبلامشيكبخواص

وهوالكهرمانمنأشياءوالرومانيونالقدامىالإغريق

الوسطىالعصورفيالأوروبيونواستعمل.راتيئأحفوري

في،الشيلاك،منهالنقيةوالمادة،اللك،الطبيعيالراتينج

اللك.انظر:الأشياء.مختلفكساء

بلاستيكيةلموادتجارياالتشكيلعملياتتطورت

المصنعونوقامعشر.التاشعالقرنمنتصف!فيطبيعية

)راتيئمنوالجاتابرشا،اللكمنعناصربتشكيل

الحيواناتمنعليهايحصلونكانواأخرىوموادالأشجار(

وشملت.الجاتابرشاانظر:.المعدنيةوالموادوالنباتات

مقابضالطيعىالبلاستيكهذامنصنعتالتيالمنتجات

والأسطواناتالكهربائيةوالعوازلوالحلياتالفرش

هذهبهتتمتعمماوبالرغم.مبتكرةأخرىوأشياء)الأقراص(

لهاكانتالمشكلةالموادهذهأنإلاجمالمنالمنتجات

فيصعوبةغالبايعانونالصناعكان.كثيرةعيوب

صعبكانالموادمنوكثير،الخامالمادةعلىالحصول

يصنع.عندماكسرهسهولةعنفضلا،التشكي!

عملالذي،هياتجونطورالسليلويد.اختراع

أواخرفى،الأمريكيةالمتحدةبالولاياتبنيويوركطابعا

العاجمحللتحلمادةالتامئكشر،القرنمنالستينيات

البلياردو.كراتلصنعيستعملكانوالذيالوجودالنادر

براءةرخصةأساياوأخوههوتسلمأم087عاموفى
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بالسليلويد.بعدفيماسمياهالمادةلاكتشافهماحكومية

علىتستعملصناءيةبلاستيكيةمادةأولالسليلويدكان

بمعالجةأولأيدالسليلمهياتصنع.واسعتجارينطاق

النيتريك.ب!خمض-القطنفىتوجدمادة-وهوالسليلوز

مذيبمعالبيروكهصيلينأيالمنتجةالمادةتفاعلأدىثم

ولكنقاسيةصاجمة،مادةوهيالسليلويدمادةإلىالكافور

إلىوتحويلهامرتفلينوحرارةضغطعندتشكيلهايمكن

النافعة.الأشياءمنكثير

مثلمنتجاتضعفيسنواتلعدةالسليلويداستعمل

كانتولكنهاالتصويموأفلامالأ!شانوأطقمالأمشاط

منالمبكرةالأعواموخلال.كبيرةبدرجةألاشتعالسريعة

أقلولكنهابهاشبي!جمادةالباحثونأنتج،العشرينالقرن

!كلالسليلوز.خلاتاسمهاالاششعالسرعةفي

صنعفيا-لاضرالوقتفيالسليلوزخلاتالمصنعون

نفسهاسمليلويدإ،زاولا.أخرىوأشسكال،والأليافالأفلام

الطاولة.تنسكراتلإنتاجمستعملا

القرنمنالأولىالأعوامخلال.الباكليتاختراع

باكلاندليوالأمرويمىالكيميائىحاولالميلاديالعشرين

حمضكي!يائياتبتركيبصمغيةمادةيصنعأن

وكان.والفورمالدهيد(،بالفينولأيضا)يعرفالكاربوليك

لسنواتالكيدميائياتهذهتركيبفيتجاربللكيميائيين

التحكميصعببحيثعنيفا،كانالتفاعلولكن،عديدة

أدىالذيإشفاعلاحدةعلىالسيطرةفيباكلاندنجح.فيه

الفينولي.الراتينجتكوينإلىبدوره

كانالذيالصهشاعيالراتيئالشيلاكهذايكنولم

المتصلداتأولبالأحرىكانلكنهباكلاند،عنهيبحث

المادةاكتشافبراءةباكلاندلمسجل.البلاستيكيةالحرارية

الشخصي.اهـ!هعلىباكليتوسماهاأم909عام

مثلموادصنعفيالاستعمالواسعالباكليتوأصبح

واستمرالمكاويرالقلىوأدواتالقدورومقابضالهواتف

الكهربائيةالمنت!،تبعضفىاليومإلىاستعماله

.والسيارات

عامالباكليت4معرؤقادت.البلاستيك!شاعةلمحو

.البوليمراتلكيصياءأفضلإدراكإلىأحلماءا،م9091

الثلاثةالعقودخلالباطرادالبلاستيكصناعةواتسعت

ثلاثينياتخلالالمفاجئةالتطوراتأكثروحدثت.التالية

أنواعأربعةالترطريالاستعمالشملإذ،العشرينالقرن

والنيلونالأ!سيليكهيالحراريالبلاستيكمن

والأكريليكالفيفيل(.)أوالبوليفينيلوكلوريدوالبولسترين

نوافذصنعفيالاستعمالواسعأصبحوقد،وشفافقوي

والملابعرالجواربصناعةفيالنيلونواستعمل.الطائرات

المحاملمثلالقولبةمنتجاتفيبعدوفيما،النسائية

منتجاتفيالبوسمترينالمصنعونواستعمل.والتروس

ولعبالمذياعوصناديقالحائطساعاتتتضمن،كثيرة

الأطعمة.وأوانيالجدرانوبلاط)الدمى(الأطفال

المياهخراطيممثلالختلفةالمنتجاتفيالفينيلوامشعمل

والقوابسالأسلاكوعازلاتالمطرمنالواقيةوالمعاطف

فيالمتخصصةالتشغيلوسائلتقدموساعد.الكهربائية

التقدمفيمفيدةعناصرإلىالبلاستيكوتشكيلقولبة

الصناعي.

المسماةالبلاستيكيةالحراريةالمتصلداتإدخالوتم

تم.كماالعشرينالقرنمنالأربعينياتفيالبلويسترات

منالأربعينياتخلالالمهمةالحراريةالمتصلداتتطوير

والسيليكونات،،إيثلينالبولى:وتضمنتالعشرينالقرن

الممتعمالاتالأنواعهذهكلووجدت.والأيبوكسي

ثبتتوقد.العشرينالقرنمنالخمسينياتخلالجديدة

القابلةوالقواريرالأكلأطباقصناعةفيإيثلينالبوليأهمية

.أخرىومنتجاتالبلاستيكيةوالحقائبللانضغاط

والعوازلالمزيناتفياسمليكونالمصنعوناستعمل

الأجزاءبعضزراعةفيالجرأحونواستعمله،الكهربائية

واسعاقبولأالايبوكسىراتينجولاقى.الجسمفيالصناعية

فيالبوليسترالصناعوأستعمل.قويةلاصقةمادةبوصفه

.والسياراتالقواربهياكلصنع

الخمسينياتخلالينموالبلاستيكاستعمالاستمر

نمومعالنموهذاوتوافق.العشرينالقرنمنوالستينيات

لموادالأساسيالمصدروهى،البتروكيميائياتصناعة

جديدةاستعمالاتالمهندسونوأوجد.الخامالبلاستيك

الفضاءوأبحاثالنوويةوالأبحاثالطبفيللبلاستيك

أنواععدةالبوليمراتكيميائيووابتكروالمعمار.والصناعة

.الشديدةوالحرارةللكيميائياتمقاومةالبلاستيكمن

خلالجديدةتطبيقاتفيالبلاستيكإدخالواستمر

أوانيمثلالعشرينالقرنمنوالثمانينياتالسبعينيات

الشخصية،الحواسيبوصناديق،بالميكرويفالطهى

البولىرغوةالفضاءمهندسوواستعمل.الممغنطةوالأقراص

للمكوكالخارجيالوقودخزانتغطيةفىللحرارةالمقاوم

عازلأالرغويالبلاستيكهذاويعمل.الأمريكيالفضائي

خلالالعلماءابتكربالتبخر.الوقودفقدانيمنعحراريا

عملي،علموبلاستيكأولالعشرينالقرنثمانينيات

كهربيا.تيارايحم!أنيمكن،الأخرىللأنواعخلافاوهو

وفى،البطارياتفيللكهرباءموصلااستعمالهيمكنكما

الإستاتيةتقاومالتيوالأنسجة،الأسلاكشبكات

)التشويمق(.
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البلاستيكصناعة

الصناعيةوالبلدانواليابانالمتحدةالولاياتقادت

وا!عتمرت.البلاستيكإنتاجميدانفيالعالمالأخرى

.البلدانللكالسرلثيالنموفيالبلامستيكصناعة

منالوشيرال!مدادعلىقطرأيمطفيالصناعةفوويعتمد

النفصأ.

مجموعاتثلاثإلىالبلاستيكشركاتوتنقسم

ت!صنماأجا)غاللراتينجالمصنعةالشركات-أ:هيعامة

بالراتينج،تصئوتمدوهي(كيميائيةشركات

،منتجاتإلىالراتيتىيحولونوهمالمنفذةالشركات2-

البلاستيكية.للأجزاءوالمعدةالمجهزةالشركات3

منهاالوصوليمكنمناطقفيالراتينجصناعأغلبويوجد

الشركاتأ!بيةغاوتقوم.بسهولةبالنفطالتمويلمناطقإلى

فيبالعملوالمج!عةالمجهزةوالشرحساتللعملإتالمنفذة

حضيرة.صناعاتتخدمأنيمكنمناطق

والبشةستيك.ا

أضعبئةواللتعليرومادةالبلاسستيكاستعملعندما

مناطزيدتوأ!دالسته!ص!!،بوساطةمكتفبشكل

شحل!!لاالبلاستيكأغلبأنوبما.البلامشيكفضلات

محسوسةبطريقةالفضلاتهذهأسهصتفقد،بسرعة

البيئة.تلوثفي

باعتبارهاالبلاستيكتصنيعإعادةفكرةوانبثقت

فقامت،فضلاتهلمش!صلةالتصديطرقمنواحدة

منكبيرةكمياتتستعملأوتنتجالتيالصناعات

وهم.عدة!منواتفضلاتهااممتعمالبإعادةالبلا!متيك

لمجومولىثم.بأفياعهالبلاستيكوفصلبتنظيفعادةيبدأون

صهرهبإعادةوذأسكالحراريالبلاستيكا!عتعمالبإعادة

تطحنكما،حديدةمنتجاتصورةفيوتشكيله

وتستعمل.تمزقأوناعممسحوقإلىالحراريةأطتصلداتا

فيعوازلالصغيرةالقطهعتستعملكما،مالئاتالمساحيق

.النوموأكياسال!لحفةمثلمنتجات

إعادةإلىأم،089عامالبلدانبعضوتنبهت

فضلاتمنالتخلصفيالمستهلكينلتساعدالامستعمال

فصلالموا!نمنالمجتمعاتهذهوطلبت.البلاستيك

شضلاتعنأجوليستر،امثل،البلاصعتيكمنمعينةعناصر

فضلاتمثلاستعمالهيعادأنيمكنوبذاال!خرىالمواد

.الأخرىاالصناعات

ول!سالبلاستيكتفصلأ3الأخرىاالمجتمعاتوبعض

تجمعهااكتيالفضلاتمنخليماأأحرقتذلكمنبدلا

طاقةعلىالحصولإلىالعمليةهذهوتؤدي.البلديات

هذهأنبيدالتسحين.وفيالكهرباءتوليدشيتستغل

الناتجةالحمضيةالغازاتد!زالةمعقدةمواقدتتطلبالعملية

الفينيل.حرقمن

،الفضلاتمنالتخلصلمش!طةأخرىمعالجةوهناك

ومروربالطبيعةيتحللأنيم!شبلاستيكآهي

علماءاكتشفالعشرينالقرنمنأصسبعينياتاوفى.الزمن

حيثالبيولوجيللتحللقابلاالبلاستيكمننوعاالكيمياء

هذامنالمصنوعةالمنتجاتقفي.الدقيقةالكائناتتحلله

منالسليلوزأوالنشوياتجزجماتشفصلأسلاستيكا

الكائناتتنقضثمومنأجلامتي!صية،ابوأجمرسلاس!

.المنتجاتهذهفتتبددوتستنفدهاالنشوياتعلىالدقيقة

تفكيكهيمكنالبلاستيكمننوعإلىالعلماءتوصلكما

الفوئي.التحللطريقعن،طويللوقتللضوءبتعريضه

كيميائيةمادةهوالبلاستيكهذافىالفعالوالعنصر

الشمصر.لضوءالتعرضبفعلتتف!طث

استعمالفيالمصنعونلدأالثمانيخياتمنتصفوفي

وأوعية،النفاياتأكياسصنعفىأطتحل!!أغاب!!االبلاستيك

التخلصيسهل،أخرىومنتجات،رغويةصأسش!طعلى

البيئةحمايةجمعياتمنحادانقداشاجهوازأحضهما.منتها

ويسوق.البلاستيكصناعةعلىالقائمينبعفرعنفضلا

بقايامنالتخلصيمكنلاأنهفيالحجةأضقاداهؤلاء

فيتحكمنامهماللتحللالقابلةالبلا!متيكيةالمكونات

باطنفيبدفنهاتتحللشالبقاياهذهوأن.الظروف

للبلامحتيكالمضافةالموادأنإلىأشارواوقد.الأرض

لإعادةقابلغيرالبلاستيكهذاتجعلالتحللمنلتمكينها

استعماله.

مقالا

!ومستيرولأ

يليككرلأ

حيةحاشا!ليالأ

ئياتوكيحيالتر

لملمرة

ليسترلمو

لتصميح

ايئلتلوت

الموسوعةفيصلةذاتت

الستقطبالصوءاضنحيطا

الفيحيلالصماعىالراتيج

وتصنيعهااللولبةلقمةالرحاح

الليىالرحاجة

الموادمتاسةالسلوشان

لمسرحاالسيلحون

الميلونوالمصبو،تالص!

الموف!وعصرعنا

البلاستيكيستعملكيف-1

الملراتمحلإحلاله

الحيوانيةوالحلودأطيعيةاالأأجالصامحلإحلاكههـ-

محلاحلاكه-- .!أسراء!ا

والححرالحتمحلإحلاله-د

والحزفالرحاخ!!حلإحلالههـ-

أحرىل!عراصا!حتعماله-و
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البلاستيكأنواع-2

البلاستيكيصنعكيف-3

البلاستيككيمياء-أ

الصناعيةالراتينحاتعمل-ب

الملامشيلثمنتجاتصنع-ج

البلاستيكتطور-4

السليلويداحتراع-أ

الباكليتاحتراع-ب

البلاستيكصماعةممو-ج

البلاستيكصناعة-5

والبيئةالبلاستيك-6

أسئلة

الحلامحتيك؟صماعةفيالرائدةالأقطارما-أ

البلا!شيك.محلهايح!،أنيمكنالتيالمنتحاتموادبعضاذكر-2

القولبة؟عنالصبأوالسبكيختلصكيف-3

المالئ؟ما4

الحرارية؟المتصاداتعنالحراريالبلاستيكيحتلفكيف

الصناعي؟،البلاستيكإنتاحل!جميائياتالرئيسيةالموادما-6

تجاريبامشعمالحطهتالصاعىالبلاستيكسمادةأولما-7

واسع؟

البوليمر؟ما8

البلا"مشيك.فضلاتعلىالسيوةطرقبعضاذكر-9

خلالالملاستيكأوجدهاالتيالحديدةالتطبيقاتنوعما01

العشرين؟القرنمنالسبعي!يات

البلاسفك.الظر:.الحراريالبلاستيك

البلاستيك،.انظر:.الخلويالبلاستيك

الأحيانبعضؤيالأطباءيستخدمهامادةابص

فىديوالبلاسيبو.منشطةمركباتأيةعلىولاتحتويدواء،

ويكاد.المرضىبعضد!لدىالتامالشفاءأوالتحسنإلى

محلولمنيئكونولكنهحقيقيا،دواءيكونأنالبلامميبو

كماالبلامميبوالأطباءويستخدمغالبا.الملحأوالسكر

%03لحوالىبنتابإيسابيةويأتيآخر،عقارأييستعملون

الاستخداملهذا،نتيجةيحدثالذيوالتحسن.المرضىمن

البلاسيبو.بتأثيريعرف،نشطةغيرلمادة

قناعةعلىقتحمدالبلاسيبوفاعليةأنالأطباءيعتقد

كثيروفي.منهيدةفعلاهىشناولهاالتيالمادةبأنالمريض

التيالمعنوياترؤلحإلىالاعتقادهذايؤديالحالاتمن

المريضبينالمةبادلةوالثقة.المريضحالةتحسنإلىتؤدي

ذلكإلىوبالإضافةالبلاسيبو.فاعليةمنتزيدوالطيب

الكي!يائياتوبعرنح!الإندروفينأنإلىالأدلةبعضتشير

وقدالبلاسيبو.فاعليةفيدوراتؤديالأخرىالعصبية

الطبيعيالالاممسكنهيالإندروغينمادةتكون

الاختباراتفييستعملالبلاسيبوأن.كمابالجسم

فيعطى،الجديدةالعقاقيرفعاليةتحديدعلىللمساعدة

مصابةضابطةومجموعةجديد،عقارالمرضىمنلمجموعة

الباحفونبعدهايحددبلاسيبو.تعطىالمرضبنفس

العقارتعاطواالذين،للمرضىحدثتالتيالتغيرات

الجديد.

روسيا.فيدينينأتباعبهعرفادذيالاسماليلاشدلآ

تعنىالتي)بولشفيك(الروسيةالكلمةمنمأخوذوهو

عقد،العشرينالقرنأوائلفى.الأكثريةأوالأغلبية

بروكسلفىلهماجتماعاتعدةالروسالماركسيون

الحزبيوالانضباطالجذريةدعاةخلالهاظفرولندن

الماركسيينمنالأقليةمقابلمؤقتةضئيلةبأكثريةالدقيق

العناصرانضمامبضرورةينادونكانواالذينالمعتدلين

لتحقيقالثوريةالحركةإلىالبورجوأزيةمنالتقدمية

الاششراكىالديمقراطيالعملحزبوانقسم،الديمقراطية

الأولىالمجموعةقاد.رئيسيتينمجموعتينإلىالرو!ي

نأيجببأنهترىالتيالمجموعةوهى،لينين.أي.في

الثوريينمنواحدمركزيحزبرومسيافيالثورةيقود

يمكنهالحزبهذاأنيعتقدلينينوكان.المحترفين

والفلاحين.العمالبمساعدةاسملطةعلىالاستيلاء

بأفضليةتعتقدالحزبفيالأخرىالمجموعةوكانت

إنسانلأيوالمفتوحوالأوسعالأشملالثوريالحزب

.بالثورةيؤمن

كانأم،309عاملندنفيللحزبلقاءوفي

حصلتولكنها.الأقليةتمثللينينمجموعةأنواضحا

مسبعةألاجتماعقاعةغادرعندماالأصواتأغلبيةعلى

وبهذا.الحزبعضويةمسألةبسببغاضبونوهمنواب

القوين:الحزبشقيعلىالسيطرةلينينأنصاراستطاع

علىلينينوأطلق.المركزيةواللجنة،اليوميةالصحف

المناشفةمعارضيهوعلى)الأكثرية(البلاشفةأتباعه

الشيوعيالحزبهيلينينمجموعةوأصبحت)الأقلية(.

يسمونأعضاؤهوظل.ام819مارسفيجميعاللروس

منالكلمةحذفتحين،أم529عامحتىالبلاشفة

اسمه:فأصبعستاليناقترأحعلىبناءالحزبمسمى

الصحافةأدتوقدالسوفييتى.للاتحادالشيوعيالحزب

أوروبافيالشيوعيةالعقيدةانتشارفيمهمادوراالبلشفية

نشاطاتماتركزتوكثيرا.بخاصةروسياوفيبعامة

المنشوراتوتوزيعكتابةحولالشيوعيةالأحزاب

لعبتهالذيالدورذلكعلىمثالأبرزولعل.والصحف

البلشفيةوانطلاقتكوينفي(الشرارة)ومعناهاأسكرا

روسيةماركسيةجريدةأولوهى.لينينبقيادةالروسية
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فيثمليبزجفىأم009ديسمبرفيصدرتسرية

فيللمناشفةجريدةإلىوتحولتفجنيفميونئفلندن

المشهورةأجلشفيةاالصحفومن.أم309أكتوبر

.(لشيوعي)اكوميونيست،أزفستيا

شفة.لمناا،أي.في،لينين،لشيوعيةا:أيضانظرا

وأ،الفلينأو،الإسمنتأو،الط!تمنرقائقاليلاط

وأالحجرةأرضيةبهاتكسىغيرها،أو،الفلزاتأو،المطاط

بالطريقةالطينيالبلاطأنواعكافةوتصنع.جدرانها

فىزتجفيفهاتشحيلهاو،أطيسيةاالألواحاضغطيتمانفسها.

.بأ!وأصئافىالمستخدمةلفسهابالطريقةالأفران

سطحه،تمليسأوالخشنةحالتهعلىالبلاطتركويمكن

معالجةأوالفرنفيملحلإلقاءبالتزجيجيعرفماوهو

كيميائي.محلولأوبطلاءالطين

الصحيالصرفنظامفيالخرممانيةالأنابيبتستخدم

البلاطخطيتشك!!.الحقولفيالزائدةالمياهوتصريف

بعض،معبعضهاصعيرةأجزاءتركيبمنالمتواصل

أطرفاأ!لإدحايتسعكبيرامنهاكلطرفيكونبحيث

أضصريوابلاصأشيبتريتما.أضالىاللجزءالأصغر

بحيثبالإسمنتتثبيتهادونأضساكباوصلاتبامعتخدام

التصريفأنابيصأما.الصحيالصرفمياهمنهاتتسرب

مسب!صة.إسمنتيةبوصلاتتركبفإنها

بلاطصناعةفيالطينمنالأنقىالأنواعتستخدم

الأسقفابلاطيصنع.والأرضياتوالجدرانالأسقف

الإسمنتيالطوبيستخدم.متعددةمختلفةوألوانبأشكال

والفواصل.الحاملةالجدرانفيالمفرغ

الأرضياتشيالمزخرفالبلاطالبناءعماليستخدم

جماليةلمساتعلىويحصلون.الداخليةوالجدران

وهيتجمإلفسيفساء.الألوانمختلفبلاطباسعتخدام

والبلاط.معينشك!لإعطاء،م!حقولعيرصغيربلاط

جدرانفيالاستعمالشائعوالملونالأبيضالمصقول

ا!ىاريالاس!اهوالقيانىالبلاط.والحماماتالمطابخ

خلفيةبوجودتوحيبطريقةالمستخدمالمزخرفللبلاط

مباين.آحربلوننقحقمعلونية

والمرمروالمشمعالمطا!أمنالأرضياتبلاطيصخ
وأنواعالمحروتوالطهينوالبلاستيكوالأسفلتوالفلين

للصوتالمانعةالأسقصبلاطأما،السيراميكمنأخرى

ومن،الفلينحباتومنالأممبستوسمنتصنيعهفيتم

.والمعادنالخشبألياف

.المحروقالطين،الطين:أيضاال!

معركة.،بواتييهانظر:.الشهداءبلاط

طاهرأبيبنأحمدأدفهأدبيأثرالئساءفيعئهات

عددوأشعارأقوالفيهجمعم(398هـ،028)تطيفور

ذواتوأخباركلامهنوطرائفوجواباتهنالنساءمنكبير

منهن.الرأي

الكثيرةالختاراتهذهجمعأنهصاحبهفيهنصوقد

بلاغاتجاوزمافقطمنهانتخبزاخركبيركممن

المحتارين.والشعراءالمحسنينالرجال

منمبكرةفترةفيآلفلأنهالكتابأهميةوتأتي

أولأنهكماالإسلامر،العربيالتراثفىأجفالتأبدايات

النساءلاقوالمخصصجامعأجناإصط!ركتاب

يظهر-وكماأنهكما.ونوادرهنرأخبارهنرأشعارهن

أكبركممنألانتقاءعلىمؤلفهواعتمادمادتهغزارةمن

عامةوالبلاغىالإبداعىالمرأةنشاطإلىيشيروأغزر-

العربيةالمرأةواقعمنلجزءحيةصورةيع!صه!كما

تأليفوقتوحتىالجاهليةمنذوالفعالالمهموموقعها

.أس!ضابا

العربى،،علم،البيان،علم،البديعانظر:البلاعلأ.

.الأدب

الأمراضمننوعالبلاغرامرض.هرصالبلاعكرا،

فيتامينبومركباتالنياسينمركبنقصيسببه

أحضرأنبعدالمرضهذاانتشر.الفيتامينانظر:.الأخرى

أوائلأوروباإلىالوسطىأمريكامنالشاميةالذرةالألممبان

إلىتفتقرالشاميةوالذرة.الميلاديعشرالثامنالقرن

الذرةكانتممنكثيرأصيبولذاأضياسين،امركب

أنتشروقد.المرضبهذاغذائهممنالأكبرالجانبالشامية

الذرةأهلهايتخذالتيالعالمبلادفيالبلاغرامرض

أوائلوفي.عام002منلأكثررئيسياطعاماالشامية

جوزيفالأمريكيالطبيباستطاع،العشرينالقرن

بالغذاء.علاقةالبلاغرالمرضانعلىيبرهنأنجولدبيرج

حيثالناميةالبلادفيالبلاغراتنتمترالحاضرالوقتوفي

يصابوقد.الرئيسيالطعامهيومشتقاتهاالشاميةالذرة

وفي،الغذأئيةالعناصرمتوازنطعامهلايكونمنأيضابه

يتعاطونالذينالأفرادبينوكذلكالفقراء،أوسماط

.والخدراتالكحوليات

الضعف،البلاغرالمرضالباكرةالأعراضوتضمل

الالتهابوينشأ.الهضموسوءوالإسهالأصشهيةاوفقدان

الحرأرةأوللشمسالمعرضةالأجزاءاعلىبالأخصالجلدي

وتظهرويلتهباللسانيتورمكماغيرها.أوالاحت!صاكأو

المرضأعراضأما.الخارخمنوحولهالفمداخلآفات

.والأرقالعصبيوالتوتروالصداعالقلقفتشملالمتأخره
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إلىالبلاغرابمرضالشديدةالإصابةحالاتتتطوروقد

الحاد.الذهان

الغنيةالأطعمةإلىالغذاءبتغييرالبلاغراعلاجويتم

ومنتجاتوالحليبوالبيضوالسمككاللحمبالبروتينات

التردمتوفان،أوالنياسينبمركبغنيةموادإنهاإذ،الألبان

إلىبتحويلهاالجسميقومالتيالأمينيةالأحماضمنوهو

أقراصالبلاغرامرضىبإعطاءالأطباءيقومكما.نياسين

النيالممين.مركب

السنخي.اللثةالتهاببمالأسنانانظر:.اليلاك

طبيبم(.9971-م721)8جوريص،بلاك

الكاويةالقلوياتطبيعةأوضح،وكيميائىأسكتلندي

علىوتعرف-والكربوناتالهيدروكسيدات-والمعتدلة

الحرارةنظريةوضعوقدمنفرد.كغازالكربونأكسيدثانى

ولد.الصلبةالأجساملصهرالمطلوبةالحرارةوهيالكامنة

بأيرلندابلفاستفيتعليمهوتلقىبفرنسابوردوفيبلاك

التشرلعلمأستاذوأصبح.بأسكتلنداوجلالممجوالشمالية

والكيمياءالطبأستاذثمجلاسجوجامعةفيوالكيمياء

.أدنبرةجامعةفيذلكبعد

لمعا.(م4391-4881)سونيفيلىد،بلاك

المتحجرةالعظاماكتشفالتشرل!علمفيخبير،كندي

المسمىالمنقرضالبشريالكائن-زعمهفى-تمثلالتي

قريةقربام279عامالبقاياأولىوجدت.بكينإنسان

تورونتو،فيبلاكولد.الصينفيبكينقربزهاوكوديان

وأصبحتورونتو.جامعةفيوتخرجبكنداأونتاريوبمقاطعة

الاتحادطبكليةفىأم129عامالتشريععلمفيأستاذا

بالصين.بكينفى

إنجلترافيمنطقة-الأسودالريفوتعني-كئدرييئك

ووسترو،الشماليةوهرفولأ،الجنوبيةستافوردشايرتشمل

مناجمبالمنطقةوتوجد.الغربيةالوسطىالمناطقمنوجزءا

للفولاذ.ومصانعللحديد،ومسابكالحجريللفحم

مدنأيضاالمنطقةفىوتقع.المنطقةعلىبرمنجهاموتشرف

ووارلي.وددلي،الغربيةوبرموشم!ولسالو،ولفرهامبتون

الأسودالصناعاتدخانمنالأسودالريفتسميةجاءت

المقرأيأم(.838-)1767هوكبلاك

حركةضدبكفاحهعرفالسوكهنودمنالأسود

بأمريكا،إلينويفيالغربيألاتجاهذاتالبيضالمستوطنين

الشمالية.

إلينويفيالروكنهرمصبعندالأسودالصقرولد

السوك،قبيلةوافقت.أم788فىلقبي!تهرئيساوأصبح

الواقعةأراضيهماتسلماأنأم408فيالفوكسوقبيلة

الصقرلكن.الأمريكيةالحكومةإلىالمسيسيبينهرشرق

أعطواقدالرؤساءأنوأعلنالعقد.قبولرفضالأسود

الوثائق.يوقعواأنقبلمسكرا

إلىمحاربيهمن005وحواليالأسودالصقرانضم

انظر:.أم281!شةحربأثناءالوقتبعضالبريطانيين

معظمتحركام،083عاموبحلولأم.812عامحرب

المسيعسيبي.غربتقعمفرزةإلىوالفوكسالسوكالهنود

يعرفكانفيحاالبيضضدالأسودالصقرقبيلةوحاربت

الأسودالصقروأسرالهنودوهزيمالأسود.الصقربحرب

حيثأم833عامحتىمونروقلعةفيوحجزوأ.وابناه

موينس.دسحصنقربمفرزةفيقبيلتهمإلىأنضموا

يملكهاالتيالأراضىفقدالأسودالصقراستسلامويمثل

.إلينويفىالهنود

سدمنبالقربالمفرزةالأرضفىالأسودالصقرتوفي

الويقةعلىصغيرسترفيجثتهوضعتوقد.موينس

فيالتاريخيةالجمعيةلمبنىبعدفيماعظامهونقلت.الهندية

المبنى.علىقضىحريقفيفقدتوقدبأيوا.بيرلنجتون

لورادوالأمريكيللنحاتالأسود،الصقرتمثالويقف

منبالقربالروكنهرعلىام5ارتفاعهوالبالغ،تافت

.إلينويبولايةأوريجون

منمجموعةوالسمر،السودأيوالتاس،افيك

منشمتحنيدهاكانالتىالإضافيةالشرطةلقوةالمنتسبين

مأ029فيأيرلندافيللخدمةبريطانيافيالجنودقدامى

الجيشلقمعالشرطةقوةمعيعملونوكانوا.أم29وأ

أيرلندا.فىبقسوتهمواشتهروأ،الأيرلنديالجمهوري

يرتدونكانوالأنهمالاسمهذاالأيرلنديونعليهموأطلق

سوداء.وقبعاتوبنطلوناتكاكيةمعاطف

تاريخ.،أيرلندا:أيضانظرا

البحرعلىيقعبريطانيبحريمنتجعفيكيول

لانكشايرفىمحليحكممنطقةوهي.الأيرلندي

بريستونغربيكم25بعدعلىبلاكبولت!ع.الغربية

حديديبرجعليهايطل،ناعمةرمليةشواطئوبها

فىإيفلبرجتصميمعلىالبرجبنىوقد.أم58ارتفاعه

وتمارس.نسمة005.441سكانهاعدد.باريس

وعلىأرصفتها،علىبلاكبولفيالشعبيواللهوالتسلية

المعروفالمتنزهعلىالمطلةالمبانىوفي،المعارضأرض

الذهبي.الميلباسم
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لارحس.ميإيف!!برخعرارعلىصممبلاكبولبرج

فيمحليحكمومنطقةصناعيةمدينةيلاعييرن

نسمة08132)0سكانهاعددبإنجلتراالجنوبيةلانكشاير

الهمد!سية.المصانعفيبلاكبيرنفيالعامل!تمعظمويعمل

وكانت.والأقمشةوال!صتونالورتبلاكبيرنوتنتج

عشرالسابعالقرنمنذالأقمشةلصناعةمركزابلاكبيرن

اخترعأنبعدالصناعيةأهميتهاوازدادت.الميلادي

.أم476!شةالغزلدولابهارجريفزجيمس

جيمس.هارجريفز،:نظرا

البلادفىالبريالحيوانانو:الأسود.البلاكسدات

ر(.أ!بو)االعربية

العربيةالبلادفىالبريالحيوانالو:.اليلاكسدارى

ا!يور(.)ا

م(.0781-271)3وليملسيرا،بلاكستون

،القانونفيمتخصصرأمستاذومؤلى،إنجليزيقاض

الإنجليزية،القوانينعلىتعليقاتلمؤلفهتقديرعلىحصل

كاملةصورةالكتابهذاعرضوقدأم(.-976أ)765

فيتأثيراال!ضبأكثروأصبح،عصرهفيالإنجليزيااطقالون

ال!نجليزينا!انواتاريخ

أسامياومرحعاسنواتأحدة

فيالإنجليزيالقانونلتعليم

بهوتأثر،وأمريكاإنجلترا

الأمريكيونالمستعمرون

ا!متخدموهعندماكثيرا

للمعلوماتأسامميامصدرا

ال!نجليزي.القانونعن

مزاخييا-ا

بلاكستونوليمالسيربقيبلاكستون

،بالقانونوالاشتغال

عنعديدةمحاضراتألقىأصدقائهلرغبةواستجابة

أمراهذاوكان.أكسفوردبجامعةالإنجليزيالقانون

الوقتذلكفىالإنجليزيالقانونيكنولمجديدا.

فييدرسكانذلكعنوبدلآ.أطتدرلسمناسباموضوعا

القارةوقانون،الرومانيالمدنيالقانونأكسفوردجامعة

لأوروبية.ا

تشارلزجعلالذيالحدإلىناجحةمحاضراتهكانت

القانونفىالوجيزمؤلف-أم(756-)1678فاينر

العلميةالتخصصيةللدراساتكر!حيايوقف-الإنجليزي

.الموضوعهذافي

القانونفىمتخصصألعمتاذأولبلاكستونأصبح

.أم758عامالإنجليزي

وأصئكام.البرلمانفيعضواأيضابلاكستونعم!!

فىعملثم.العمومىالقضاءمحكمةفيقاضياأم077

محكمةإلىماعادسرعانلكنهبنش،الملكمحكمة

حدثتوقدالسجونبإصلاخنادىثم.العموممطالقضاء

.الخصوصهذافيكبيرةتشريعات

شارترمدرسةفيودرس.لندنفيبلاكستونولد

يصئمهندساأنيريدوكانأكسفورد.وجا!عةهاوس

يتمكنلنأنهاتفئلهأممنوشاعرا،دراما،وناقدمعماريا،
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يدرسفبدأالمهنهذهفىكافيةنقودعلىالحصولمن

.القانون

مؤلف.(م0091-281)5دي.ار،بلاكمور

روايةوهيأم(.)986دونلورناروأيةكتببريطاني

أيضاوكتب.الانحتىبشهرتهاتحتفظرومانتيكية

ميريام(،)872سكرعذراءأم(بم)866نويلكردوك

بيرليكروسأم(بم)887سبرنجهيفنأم(بم)088أنرلي

شعربترجمةبلاكمورقامذلكإلىبالإضافةام(.)498

ولاتيني.إغريقي

طفولتهعاش.بإنجلتراأكسفوردشايرفيبلاكمورولد

جامعةفيدرسالدونز.أساطيربهاوتعلمديفونفي

عندمابهالاشتغالوترك.القانونحرفةومارسأكسفورد،

للكتابة.جهدهوكرس،المالمنمبلغاورث

امرأةأولام(.019-1821)إليزابيثبلاكول،

.المتحدةالولاياتفيالطبفيدرجةعلىتحصل

بالطب.النساءاشتغالحاجزكسرعلىوساعدت

وفيأم،984عامالطبمدرسةفىبلاكولتخرجت

إميلي،الدكتورةوأختهاهي،افتتحتأم857عام

كانالذيالمعستشفى،نيويوركفيالخاصمستشفاهما

وتخصص.والأطفالللنساءنيويوركمستتنفىيسمى

بتوسيعالأختانوقامتالفقراء.خدمةفيالمستشفىهذا

للنساء.طبمدرسةعلىليشتملالمستشفى

معورحلتبإنجلترأبريستولفيبلاكولولدت

،أم847!شةوفي.سنة11وعمرهانيويوركإلىأسرتها

نأبعدنيويوركبجنيفا،جنيفاكليةفىالطبدراسةبدأت

أنثى.لأنهاقبولهاعنأخرىطبمدرسة92امتنعت

فيالعمليللتدريبأوروباإلىسافرتتخرجهاوبعد

أم851سنةفىنيويوركإلىعادتولمامستشفياتها.

إليهاحضر.أنثىطبيبةلأنهاضدهاشديداتحاملاواجهت

.عونأيمنالمستشفياتوحرمتها،المرضىمنقليل

الأمر،آخرفى،بلاكولوحظيتالذكور.الأطباءوتجاهلها

عامفيإنجلتراإلىعادتوالجمهور.الطبىالمجتمعباحترام

فتحعلىتعملحياتهامنتبقىماقضتحيثام986

النساء.أمامالطبمهنة

كثيرفىوحاضرتالكتبمنكثيرابلاكولألفت

العامةالصحةقواعداتباعبأنونادت.الجامعاتمن

الوقايةفيكبيرادورايؤديان،الشخصيةبالصحةوالاهتمام

.المرضمن

الأمريكياتالطبيباتاتحادأنشأام،949عاموفى

الميداليةوتمنحلإنجازاتها.تخليدابلاكولإليزابيثميدالية

دورتقدمفىمهمةإلمسهاماتتحققالتيللمرأةعامكل

الطب.فيالنساء

أم(.219-)1825براونأنطوانيتبلاكول،

وزيادةإقرارعلىعملت.المتحدةالولاياتفيقسيسةأول

فىالأمريكيةالمرأةوحقللسود،المدنيةالحقوقنسبة

التصويت.

.المتحدةبالولايات،بنيويوركهنريتافيبلاكولولدت

.أم085عامأبرلينكليةفيالدينيةدراستهاوأكملت

تعيينتعارضكانتالكليةلانبالتخرجلهايسمحلملكن

الأعوامخلالمحاضراتبلاكولألقت.قساوسةالنساء

معارضةعنالتاليةالثلاثة

بر+سط!،المرأةوحقوق،الرق

المشروباتتحريمومحاولة

!كل3*!ي!فيتعظوكانت.الكحولية

!!-تدعوها.كنيسةأية

عامفيبلاكولعينت

3!3كنيسةفيقسيسةأم3ء8

""-وين،مقاطعةفىمستقلة

*لا-و*س!ءعامواستقالت.بنيويورك

انطوانيتبلاكول

ناشعرتلانهاام854

الكنيسةتعاليممنكثيرا

للموحدين.بكنيسةذلكبعدوالتحقتصارمةكانت

الفطرةطوالالجنسانمنهاكثيرةكتبابلاكولكتبت

البريطانىالعالمالكتابهذافيانتقدتوقدأم()ء87

التطورفينظريتهبا!متخدامواتهمته.دأروينتشارلز

.الرجالمندرجةأدنىالنساءأنل!ثبات

م(.641-؟هـ،02-)؟رباحبنبلال

كل!س!،اللهرسولمؤذن،الحبشيرباحبنبلال،عبداللهأبو

.الإسلامإلىالسابقينوأحد،مالهبيتعلىوخازنه

وكانعنهما،اللهرضيبكرأبيمولىبلالكان

بنخلفبنأميةوكان،القلبطاهرالإسلامصادق

فىظهرهعلىفيطرحه،الظهيرةحميتإذايخرجهجمح

صدرهعلىفتوضعالكبيرةبالصخرةيأمرثم،مكةبطحاء

تكفرأو،تموتحتىهكذالاتزالوالله(الا:لهيقولثم

ذلكفىوهوبلالفيقول؟والعزىاللاتوتعبدبمحمد،

عنهاللهرضيالصديقأبوبكربهمرحتىأحد،أحدالبلاء:

تتقيألا:خلفبنلأميةفقالبه،ذلكيصنعونوهميوما

أفسدتهالذيأنت:قالمتى؟حتى؟المسكينهذافيا!

منهأجلدغلامعندي،أفعلأبوبكر:فقال؟ترىممافأنقذه

:فقال،قبلتقد:قال،بهأعطيكهدينكعلى،وأقوى
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غلامهعنهاللهرضيالصديقلكرأبوفأعطاه.لكهو

فأعتقه.بلال!وأخذ،ذلك

وأذنضررمد.اللهرسولمعكلهاالمشاهدبلالشهد

كان.ذلكبعديؤذنولمعد5سر،اللهرسولتوفيلمابلال

تحىكل!!اللهرسولوفاةبعدأقام.الأذانفيالصوتندي

دمشهت.فيوتوفى.معهمفسارالشامإلىالبعوثخرجت

حديثا.44ومسلمالبخاريلهروى

.الأذان:أيضاانظر

نرنسيأم(.908-أم)753بييرجانبلانشار،

وأصبح.أم781عامالهواءمنالأثقلالآلاتصنعاقترح

ديوبلاترمنتجولفيرالأخوانقامأنبعدمتحمسامنطاديا

أصلقنالجويعبوربأولقام.بنجاحأ!نبالبابالتحليقروزير

الطبيب،جيفرسجونالدكتورمعأم785عامال!نجليزي

المتحدةالولاياتفىمنطادأولبتطيرقاموقد.الأمريكي

أطدةاستمرقياسيرقموهو،طلعةبستهيئوقاء.أم397عام

بفرنسا.،أوديليخيزفيبلانشارولد.سنةخمسينحوالي

)1858لودفيجإلرنستكارلماكس،بلانك

دراسةعلىركز،ألمانينظريفيزيائيام(.479-

وإطلاقامتصاصظاهرةفيوتخصص،الحراريةالدينامية

عاموفي.اللإشعاعيةالطاقةمناللأخرىوايلأنواعالحرارة

م!مقدارأصغر)وهيالكمنظري!اكتشفأم009

عنقانونهوضععندمامستقلا(يوجدأنيمكنالطاقة

الفيزياء.فيثورةالجديدةالنظريةهذهوكانتالإشععاع،

للفيزياء.نوبلجائزةبلانكمنحام189عاموفي

الذيالجسمأنبلانكلنظريةالرئيسيةالفكرةتتضمن

بالجسمالعلماءويعرفه،الإشعاعيةالطاقةكام!!يمتص

قطعفيإلاالطاقةيطلقأويمتصأنيمكنلاالأسود،

كلطاقةوتقاس.كماتتدعىللنقصقابلةغيرصغيرة

عامثابتفي)ت(الإشعاعيةالطهاقةترددبضربكم

الطاقةفإنوعليه،بلانكبثابتالثابتهذاويعرف)هـ(.

أقلطاقةيصدرمثلا،الأحمرفاللهب.هـتتعادأ!)ط(

الضوءلأنالأزرقاللهبمن-أبردأنهيعنىوهذا-

.الأزرقاللهبمنأقلترددأطالأحمرا

المفاهيممعالطاقةكماتعنبلانكمفهومويتعارض

بأنيعتقدونالعلماءكانفقد.الطاقةطبيعةعنالسابقة

تفسيراتعطيلاالنظرةهذهوأعنباستمرار.تنسابالطاقة

نظريةتعطيبينماللطاقةالجسمإطلادتىأولامتصاص

لذلك.تفسيرابلانك

ألبرتالمولدالألمانيالفيزيائيقدم،ام509عاموفى

أينشتاين،انظر:الضوء.كماتمفهوممستقلا،أينتتاين،

نيلزالدنماركيالفيزيائيأدخل،أم319عاموفى.ألبرت

اكتشفمنأولوكانالذريةيةأصف!إافيأحماامفاهيمابور

يلز.بور،انظر:.الذريالتر!جبعنالحديثةالنظرية

جامعتيفيودرسبألمانيا.،كييلفيبلانكولد

ميونئ!جامعاتفيالفيزياءبتدريسوقام،وبرلينميونيخ

وبرلين.وكييل

العلم.بمالإشعاع،الكمميكانيكاالفوء،:أيضاانظر

والقمرالشمسحركاتيظهرجهازالبلافير!م

قبة.داخلضوءبإسقاطالسيارةالكواكبووالنجوم

بلانيتاريومعرضجهاز

ليلاالسماءمنظريعكس

وفي.السماويةالقسةعلى

يرىالصورةهذه

فيالمشاهدون

تظهوكيفالبلانيتاريوم

منوالنحومالأرض

القمر.سطح
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.البلانيتاريومأيضايسمىالجهازعلىالمشتملوالمبنى

وأمتحفمنجزءايكونأومنفصلايكونقدوالمبش

الذيالجهازأيضابلانيتاريوميعنيوقد.جامعةأومدرسة

الشمس.حولالسيارةالكواكبحركةيظهر

منالمبسطالشكليسمى.البلانيتاريومأشكال

القرنأوائلفيمبيانأولبنيوقد.المبيانالبلانيتاريوم

تمثلالوسطفىكرةتوجدالمبيانوفيعشر.الثامن

الكوأكبتمثلمتحركةأذرععلىصغيرةوكراتالشممم!

عرضاالأجهزةهذهمثلوتعطيوأقمارها.السيارة

الشمسية.المجموعةلكواكبالنسبيةللحركةصحيحا

النسبيةالأحجامإلىلاتشيرالمبيانأجهزةأغلبولكن

الشمس.منأبعادهاأوللكواكب

لهعرضجهازشميوغاالحديثةالبلانيتاريومأنواعوأكثر

وتمثل.طرفكلفيالنجمكرةتسمىكبيرةكرة

نصفوالأخرىللسماءالشماليالكرةنصفإحداهما

بداخلالموجودالمصباحويصدرللعسماء.الجنوبىالكرة

فىصغيرةفتحاتخلاليعثئإماضوءانجمةكرةكل

الضوءويمر.الكرةسطعفيعدساتخلالأوالكرة

شاشةعلىويسقطالعدساتأوالفتحاتخلال

سماويةأجرامأوكنجومالضوءأشعةتظهر،حيثمقوسة

المشعةالنجومتظوبحيثالضوءالعدساتوتركز.أخرى

الشاشة.علىمشعضوءصورةفى

البلانيتاريومعرضجهازيستخدم.البلانيتاريومعرص

حيثعرضمنجزءاغالباويكونكبير.مسرحفيغالبا

الأجهزةوتصدر.خاصةأخرىومؤثراتشرائحيتضمن

أغلبالعرضجهازعلىأوالمسرحجدرانفيالمحفوظة

والكواكبالنجوموتسلط.الخاصةالاخرىالمؤثرات

قطرهايصلالتيالسماويةالقبةعلىالمؤثراتوكلالسيارة

منالعرضفييتحكمأنلمحاضرويمكن.م03نحوإلى

نألحاسوبويمكن.المسرححافةقربمفاتيحلوحةخلال

يمكنالشص!،ك!اشروقتشبهخاصةمؤثراتيتضمن

تبينومؤثراتالسقفتنيرالتيالأضواءيوجهأنللبرنامج

ببطء.تشرقوشمساالشرقمنخفيفةحمراءسحبا

البلانيتاريومعرضأجهزةأغلبتبينأنيمكنواليوم

كانتكيفأوالأرضعلىموقعأيمنليلاالسماءمنظر

القرنمنالثمانينياتفيأدخلكما.السنينمئاتقبلتظهر

ليوضحتصويرياحاسوبايستخدمإسقاطجهازالعشرين

تقارببسرعاتالبعيدةالنجومنظمإلىالسفريبدوكيف

هنهاك.إلىنصلعندماالسماءتظوالضوء،وكيفسرعة

فيتعيمق،التجاريةأهميتهالهامفلطحةسمكةاليلالس

وهيطولآ.سم09إلىتصلحتىوتنمو،الأوروبيةالمياه

لألوانألوانهاتختلطالبحر.قاعفيتعيمقمفلطحةسمكةالبلايس

والح!حى.الأصداف

الأيمنجانبهاعلىواضحةبرتقاليةبقعوجودمعاللونبنية

فيعامةالبلايسأسماكوتعيش.ناعموجلدها(،)الأعلى

الصغيرةالبلايسأسماكأما.الضحلةالمياهفيالبحرقاع

البلايسأسماكوتوجد.الضحالةالشديدةالمياهفيفتعيمق

.أم02حواليعمقعلىالنموالمكتملة

مثلاللافقارياتألمماسيةبصفةالبلايسأسماكوتأكل

النموالمكتملةالبلايسألحمماكوتتناول.والديدانالرخويات

أسماكوتصطاد.الأنقليسفيهابماالأخرىالأسماكأيضا

منوبالقربالشمالبحرفىكبيرةبأعدادتحارياالبلايس

ايسلندا.

أونسدوشرقيمتدأستراليا،غربيشمالفيإقديملليارا

الجنوبيةالحدودحتىالداخلإلىثمالغربيالساحلعلى

لأسترأليا.

نطاقعلىالإقليمفيالخامالحديدروابوتتكاثر

العالم.فيالمعدنيةالرواسبأثمنبعضأيضاوفيهوامئ!

علىمتريطنمليون42و...علىبلباراإقليمويحتوي

المصائبهأنشئتوقد.العاليةالدرجةذي،الخاممنالأقل

.الخامالحديدترابمنالصغيرةالرلثنتصئطلقاتالتي

بلبارا.فيالملحمنكبيرةكمياتالبحرمنتستخرجكما

كراثا.:أيضاانظر

وهىأسبانيا.منالأوسطالشمالفىتقعمدينةبلياو

نسمة..030433سكانهاعددفزكايا.محافظةعاصمة

بمناجمغنيةمنطقةفيوتجارياصناعيامركزابلباووتعتبر

علىوقوعهارغمهامبحريميناءكذلكوهيالحديد.

المدينةنيرفننهرويشق،بسكايخليجمنأكم3نحوبعد

الحديدالمدينةصادراتوتشمل.الخليجفيليصب

والجلود.والزجاجوالورقوالدقيقوالصلب
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عاصمةوكانت.أم003عامحواك!فيبلباوأنشئت

الأهليةالحربأثناءأم369عامالباسكلجمهورية

ال!ممبانية.

مننوعا021حواليمنتتكونفصيدةأفرادأحداليليل

آسيا.وجنوبإفريقيافيوتوجد،المغردةالامعتوائيةالطيور

ولمعظمها.والمتوسطالصغيرلينالبلابلأحجاموتتراوح

ولبعض.وفضفاضورقيقناعموريحقمحززرفيعمنقار

.اشأسعلىالريشمنعرفالبلابلأنواع

.المغردةالاستوائيةالطيورمنالبلبلطائر

الأصفرتضم،باهتةألوانذوريشأجلابلاولمعظم

البلابلأنواعبعضعندويوجد.والرماديوالبنيوالأحضر

وأ،الرأسعلى،فاقعأصفرأوأحمربلونالرلمقمنأجزاء

إلى86مبسوطينجناحيهطوليبلغ.الذيلتحت

ملم.أ10

ويسكن.وشجيةعاليةأصواتالبلابلأنواعولمعظم

فيالاخربعضهاويعيعق،والساحاتالحدائقفيلعضها

وتستخدم.نادراإلارؤيتهايمكنولا،الكثيفةالأدغال

علىأعشاشهابماءفيالصغيرةوالجذورا!غصانالبلابل

الأنثىوتضع.وال!جيرةالصغيرةالأشعجارفيكأسشكل

أنواعمعظمفيتكون،بيضاتوأربعبيضمتينبينما

الموسومالورديالأحمرإلىيميلأبيضبلون-البلابل

البلابل-وتتغذى.البنفسجيأوالمحمرالبنيأو،بالبنى

أنواعهابعضوتحلق.والحشراتبالفواكه-أساسيةبصكمفة

بصغارها.منشغلةت!صنلاحين،كبيرةأ!رابفي

البلادفىالبريالحيوانانظر:.الأدنأبيصالبلبل

لرالطيور(.العربية

البلادفيالبريالحيوانانظر:.الرأسأسودالبليل

اطكيور(.)1العربية

طائرالكرز.شرشورأيصاويسمىالزيثوليالبلبل

حوالييببطوله.المغردةأجلاب!!افصيلةإلىينتميكبير

كبيررأسولهأسم،8

أيضا،كبيرومنقار

المنقارشهذاويستخدم

"كا.-أصذا! !دلوحىور.سسر

الصلبة.ال!صزنواة

هيالطائرهذاوألوان

وأجنحته،والبرتقاليالبني

مختلفةبقعذاتسوداء،

رأسوللذكر.كبيرةاللون

وبألممفل،اللونعنبري

،اللونورديةأجزاءالرأس

نثىوالأالذكرمنأس!4!ر

منطقةعلىسوداءبقعة

وقتأويقضيانأصدر.ا

أعاليفيمختبئينطويلا

ويتغذيانالأشجار،

ويرقاتور،لبذبا

الكرز(.)شرشورالزيتونىالبلبل.اروات

فىالزيتونيالبلبليوجد

.واليابانوأوروباإفريقياوشمالآمحيادولمعظم

الأوراقذاتالأشجارفيتعيشالطيوروهذه

الصمنوبر.أشجارأوالزانأشجارحاصة،العريضة

وتعتبريوغوسلافيا.فيمدينةوأكبرالعاصمةيلجراد

وتقع،الحديديةللسككمهماومركزارئجسيانهرياميناء

موقعساهمالسافا.نهرمعالدانوبنهرتقاطععلى

السياسيللصراعمركزاجعلهافيالمتميزالمدينة

سكانهاويبلكدد.السنينمئاتعبروالسمكري

نسمة.468.1.1ء4

أحياءأكثرويقع2كمأ84حواليتغطي.المدينة

الشرقيةالضفةعلىالجديدةبلجرادويسمىرقياالمدينة

،كاليميجدانويسمىالمدينةأحياءأقدمأماالسافا.لنهر

السافانهريعلىتطلالتيأغريبةاالتلالأحدفيمكلى

.أ!دانوبوا

المتحفمثلالمتاحفمنعددلبلجراديوحد

فيالمسارحوتقدمفريسكو.وجاليريالإثنوجرافي

والاوبرا.والمسرحياتالمومميقيةوالحفلاتالباليهبلجراد
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عاصمةبلجراد

مدنها.وأكبريوغوسلافيا

مثلالعامةالحدأئقمنالعديدبالمدينةيوجدكما

فيالمبانىوتشملوتوبشيدر.وتاشمجدانكاليميجدان

ودوروالمطاعمالفنادقمنالعديدتيرازيجىميدان

جامعةأيضابالمدينةتقعكما.التجاريةوالمحالالسينما

بلجراد.

ولكنالصربمنبلجرادسكانغالبيةالسكا!.

والهنغارسنالألبانبنمنالعديدأيضئاالمدينةيسكن

أغلبيةويتحدث.وغيرهمالأمعودالجبلوسكان)المجريين(

الصربمعظمولنتمي.الكروأتية-الصربيةاللغةالسكان

الشرقية.الأرثوذكسيةالكنيسةإلى

العاملينمنكبيراعدداالحكومةتوظفالاقتصاد.

.والتجارةالمصارففيالكثيرونيعملبينماببلجراد

والمعدات،السياراتالصناعيةبلجرادمنتجاتتشمل

والسكرالأحذيةوأوالورقوالدقيقوالزراعيةالكهربائية

الصوفية.والأنسجة

الذيالموقعفيالسلتيةالقبائلاستقرت.تاريخيةنبذة

وامشولىالميلاد.قبلالرالغالقرنخلالببلجرادالانيعرف

عليهاوأطلقواالمستعمراتتلكعلىبعدفيماالرومانيون

شمسوبغروب.مدينةإلىوتطورتسينجدوناماسم

المدينةعلىالسلافيةالقبائلامشولت،الرومانيةالإمبراطورية

بلجراد.تسميتهاأعادواحيث

المملكةعاصمةبلجرادأصبحتأم،404عامفي

وقدأم521عامالمدينةعلىالعثمانيونالحشولى.أ!ربيةا

خلالالنمساويةوالإمبراطوريةالعثمانيةالدولةتصارعت

عدةالمدينةعلىالاستيلاءوتبادلتاالميلاديعشرالثامنالقرن

بلجرادأصبحت،الميلاديعشرالتاسعالقرنوفي.مرات

باستقلالالمطالبينالصربللقوميينالثوريةللأنشطةمركزا

صربيانالت،ام878عاموفي.التركىالحكمعنصربيا

للدولة.عاصمةبلجرادواستمرتتركياعنالتاماستقلالها

خلالبلجرادالهنغارية-النمساويةالقواتاحتلت

عاموفيأم(.189-191)4الأولىالعالميةألحرب

للصربالحدشةالمملكةعاصمةالمدينةأصبحتام،919

يوغوسلافيا.وسميتوالسلوفينيينوالكروات

العالميةالحربسنواتمعظمبلجرادالألماناحتل

بسرعةبلجرادنمت.أم459وحتىأم419منذالثانية

بلجرادفيالحياةوتجمع.الثانيةالعالميةالحربانتهاءبعد

لشبهالتقليديةوالعاداتالحديثةالغربيةالمظاهربينمااليوم

.البلقانجزيرة



علىتقع.رئيسىأور:ليمياءوهى،البلبجةا!دداأ!%رإحدىأنتورب

هملكةللحلكا

..مي

أوروبا.منالغربيالشمالفيتقعصغيرةمملكةيلج!ا

وألمانيا،وهولندافرنساهيرئيسيةدولثلاثلهاتحيط

ومماعدت.الشمالبحربريطانياعنبلجيكاويفصل

مهمامركزابلجيكاجعلعلىالدولهذهمعالتجارة

بلجيكاكانتفقدأمر،منيكنومهما.والصناعةللتجارة

موقعهابسببالأخرىللأمقتالساحةتاريخهاطوال

.المركزي

العالم.فيبالسكانالمكتظةالدولأكثرمنوبلجيكا

الفلمنكيونرئيسيتينفئتينإلىالبلبجونينقسم

ويشحدثونبلجيكاشماليفيالفلمنكيونيعيش.والوالون

ويتحدثونللجيكاجنوبيفيالوالونويعيش.الهوأضدية

الأخرىالمظاهروفياللغةفيالاختلافولعل.الفرنسية

الفئفنكلتاولعيش.الفئتينبينالواضحالتمييزمصدرهو

الدولة.هذهعاصمة،بروكسلفي

قطواالذينالبلجيكقبائلمنبل!!اكلمةحاءت

الأولالقرنخمسينياتفيالرومانفتحهاعندماالمنطقة

وفرنساوالنمساأسبانيامنكلوقدحكمالميلاد.قب!!

حصلتحتىمحتلفة،فتراتفيأيضاالإقليمهذاوهوأضدا

منبلجيكاعانت.أم083عامامعتقلالهاعلىبلجيكا

الحربأثناءالمتحاربةللدولقتال!عاحةلكونهاعظيمدمار

ام(.819-أ419)الأولىالعالمية

.عديدةحديتةلاياتالمدينةوفىبل!!ا.يتممالىشيلديكراصوا!

(ام459-1)939،الثانيةالعالميةالحربومنذ

الاقتصاديللنشاطمركزابلجيكاأصبحت

الاتحادمثل،عالميةمنظماتاتخذت.كماوالمسياسي

.هناكقيادتهامراكز،الأطلسيشمالوحلف،الأوروبي

الحكمنظام

وحدد.دستوريةملكيةبلجيكا.الوطنيةالحكومة

الملكأن،ام831عامإقرارهتمالذيالبلبيالدمشور

رئيسيدفيالتنفيذيةالسلطةوبقاح!الدولةرئيسهو

منمتساويةأعدادمنالمجلسويتألف!الوزراء.مجلس

رئيسويبقى.الفرنسيةومتكلميالهولنديةمتكلمي

مجلسوأعضاء(،الحكومةرئيص)وهوالوزراءمجلس

البرلمانبدعميحظونماداموا،السلطةفيالوزراء،

البلجيكي.

ومجلسالنوابمجلس،مجلسانالبلجيكىللبرلمان

ينتخبونعضوا212منالنوابمجلسيتكون.الشيوخ

عضوا181منالشيوخمجلسويتكولى.الشعبدينمن

المجالسوتنتخبالشعبينتخبهمأعضاء601منهم

لمدةعضوا25البرلمانأعضاح!ويختارعضوا05الإقليمية

الملك،منالوزراءمجلسرئيصيطلبوقد.!شواتأربع

.جديدةانتخاباتوإجراءالبرلمانحلوقتأيفي
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بروكسل.:صمةلعاا

الهولندية:الرسميةاللغات

دل!مملكةالرسصي:الاسم

الملك.:الدولةرئيس

مصرئيص:الحكومةرئيس

!03لم315:المساحة

الشمالومنك!ا،274

كم.63

همارتفاعأعلى:الارتفاع

!ستوهـهوارتفاعوأقل

الس!والكثافةالتعداد

سممةأ"لأ.000.42

ث3مدد،سكالى79%

81هوام199لعام

872"..هوم1002

الز:الرئيسيةالمنتجات

السكرقصبالبطاطا،

الزجاخ،،الكيميائية

السميج.،الصل!

لرااغنية:الوطنيالنشيد

البلجيكي.الفرنك:العملة

تنص.المحليالحكم

لاينتخبهمجلصمنها

!ممقاطعةكلشعب

المجلص.

بل!كماتنقسم

؟ا،التفاصيلمنلمزيد

المقالة.

السياسبمالنظام

لغتهرئيسيةسيا!سية

الاوتتخذأحزابمن

الةمعظمفىمعتدلة

الرضعلىالبلجيكية

تقليصتفضلفإنها

الأوتمثل.الخاصة

هـمناطقاهتمامات

ماونادرا.الوالونيين

الذيلأمرا،البرلمان

ياحكومةلتشكيل

عشرأالثامنةتجاوز

يعا!وقد.الوطنية

بالغرامة.التصويت

موجزةحقائق

نسية.لفروا

جكا.

الورراء.لس

الغربإلىالشرقمنمسافةأطول.2

الساحلخطوطول.كم225الجنو!إلى

البحر.سطحفوقم6!4بوترينحهضبة

البحر.

هيأم!69لعامالسكانتقديرات:انية

توزيعبنسبة2،لتسحصا/كم327بكثافة،

السكانيالإحصاءحمسب.ري!سكان/

لعامالسكانتقدير.سممة)1)6789

نسمة.0.01

الحليب،،الكتان،الماشيةالشعير،اعية:

المشجات،الإسمنت:المناعيةالقف.،

المصنعة،الأغدية،الورق،الجلديةلمنتجات

النقود.انظر:،الصغرىالوحدةلمعرلة

لكل،مقاطعاتتسعإلىبلجيكا

وينتخب.الملكيعينهوحاكم،ب

توصيةوفقمحافظاالملكويعينإ

محليةواقتصاديةثقافيةأقاليمإلى

هذهفيالحديثةالتطوراتفقرة:

مجموعاتثلاثبلجيكافىإ.

منهاكلتتكون،وهولنديةفرنسية

مواقفالنصرانيةالاجتماعيةحزاب

الاشتراكيةالأحزابتركز!مايا.

الأحرارأحزابأما،الاجتماعياء

الأعمالوتشجيعالحكومىلإنفاق

العددوالقليلةالصغرىحزاب

وأالفلمنكيينكاهتمامات،مينة

فيبأغلبيةواحدحزبيحظى

أكثرأوحزبينأنضماميستدعي

بلجيكيمواطنكلوعلى.لإفية

الانتخاباتفىبصوتهيدلىأن،

فيالمشاركةعنيمتنعمنكلب

فيبناؤهتم(.الأمة)قصربروكسلفيالبلجيكيالبرلمانمبنى

.النوابمجلصودارالبلجيكيالشيوحمجلسويشملأم783

أثناءمرةأولاستعملالبلجيكيالعلم

عامالنمساويالحكمضدالتورة

فيالوطنىالعلموأصبحام978

.أم083

الشعارفيهالنبالةشعار

تضمنلم"الوحدةالوطنى

ء/.القوة

لململم!برلمممم!!غص،!!ئخ!ديم؟؟1!لدالثم!إك!لألم1\،؟سلمأ!جل!

-!يع!/لم!-!"!!لا،؟دلم1كما+ش!لى+!3!لم*"!سك!قثسسلم!-؟أ!ت!لمههيمسص-،

-ى!ع37حىكا!؟ص!يحأ-----سص7ص---جم!ض

!ير3-طشلإحيههككلح!!ير-إ-جحهز73-عب!2!؟ير!سصلاس-73!6ا،-لا

جمثئا؟!عبخ(ير!!ع؟!!زرئكلثثأ

لم؟صهم!خم!تهخئز3!ى!ص!بهئيير!و-قيلاوركاصأثا7/كالأ34--ءلاى،،خ؟؟س

شدش؟ع447!773+7-/ءإ-بو--

يمبمى3ءلا!-ع4برتشلج!ا-كا

؟لأطدسيمكا!4لوجمشثتئز!لاخ33س3عى3ح-3كا! لى؟ل!سث"--لالإلاءد-3ءعلا-لالا"كالا،-!ألغم!ممالمجبر2؟ر-

لأ2كمطجمماء7؟لأكا"*3+علإ-ءفر!؟ن!ص"-*73-لاحخ"علأكاو-ثبنن!إ؟33ع

"بميم----ء--7لأد--س-س،-7---كاءخعصحآقتئ!3:لأ31

لمو!2-3يم-حمماجهيهيما3-3ى+؟!*-د؟*كاىكضضممل؟د!!لاإثهطالم!إ*-؟ئجأ

لا--لاورعلا؟-دءث؟773ع؟!لأ--

بمبهإعببمد!لم؟7-لا3"3--!لا!إث!يائق!د؟7/6خرزددلىشماإجمعأكسق!ح!ك!ح!

وألمانياهولندا!دهااوروبا،منالغربيالشمالفىتقع.. للحمكا

.الشمالوسحروفرنساولوكسمبرح
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النقض،محكمةبلجيكافيمحكمةأعلى.المحاكم

عنالصادرةالقراراتدعاوىمحاكمخمسوتقبل

نزاعات:مثلأموراخاصةمحاكموتعالج.أدنىمحاكم

.السمكريوالقضاء،التجاريةوالاتفاقات،العمل

وامرأةرجل09و...حوالييعمل.المسلحةالقوات

والقواتالبحريةوالقواتالبلجيكىالجيشمنكلفي

فيالمتطوعينمنأ!اأعشرخمسةحوالىويخدم.الجوية

يخدمواأنالرجالوعلى.الدركالوطنيةالضرطةقوات

المسلحةالقواتفيأشهروعشرةثمانيةبينتتراوحمدة

.عشرةالثامنةسنبلوغهمبعد

السكان

ملايينعشرةحواليبلجيكافي.وأصولهمالسكان

أشرنا-كما-كثافةالعالمدولأكثرمنوهي،نسمة

ومنطقة.الرئيسيالتجاريوالمركزالعاصمةوبروكسل

فىأنتوربمنطقةوتأتي،الحضريةالمناطقأوسعالعاصمة

عددأنالمعروفمنلكنالتعدادحيثمنالثانيةالمرتبة

عددمنبكثيرأقلوأنتورب()بروكسلالمدينفنسكان

وغنتشارلروامدنتعدادوإنهذاضواحيهما.سكان

وبروكسل.أنتوربمدينتىتعداديفوقولييج

الذينالفلمنكيينفئةإلىالبلجيكيالشعبمعظمينتمي

سلالةمنوهمبلجيكا.سكانمن5ء%حوألييشكلون

فيببلجيكايعرفمااحتلتجرمانية)قبائلالفرانكيين

ويرجع%03حواليوالوالون(.الميلاديالخامسالقرن

إبانالمنطقةفيعاشتالتيالسلتيةالقبائلإلىنسبهم

بلجيكاشماليفيالفلمنكيونويعيش،الفرن!صالاجتياح

بلجيكاجنوبيفيالوالونويقطنالفلاندرز.تسمىالتي

مختلطةسلالةمنالبلجيكي!توبعضوالويا.تسمىالتي

%اقرابةالألمانيةاللغةويتكلم.أ!الونيينواالفلمنكيينمن

الحدودمنمقربةعلىيقطنونالذينوهما،البلجيكيينمن

شعب.،الوالون؟الفلمنكيون:انظر.الألمانية
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بلصفى.اللغات

الفلمنكيونشكلمها

الياللهجةوسميت

إليويشارالفلفكية

اللغةفىالاختلاف

والوالونيين.

الألمماسولمعرفة

المقاكهذهفيتاريخية

دسئالبرلمانعدل

إلمبلجيكايقسملكي

برود3-والونيا2-

لكالردممميةاللغةهي

والفرنعمبالفلاندرز،

منطقةصفيالسائدة

الهولند،اللغتينكلتا

العاصمة.

يى.الحياةأنماط

الربوالمراكزالمدنفي

فيايعيشونالذين

.المدنفىأعمالهم

معزأصغيرةجماعات

ال!أحدبلجيكا

الإسكانفيمشكلة

نرواسعةمطابخولها

قمبلجيكافيالأسرية

معا.الوقت

البلجيكيوايأكل

والدجا!البقر

أنواعا-البلجيكيون

ومنصاتعلىالمقلية

المايونيز.صلصة

الدرا-سباقيعد

جمهورعليهمايقبل

الريقالمناطقفيالناس

عدديقضي.الحمام

عل!القطرمنتجعات

الهضابعلىالاخر

بلجيكا.من

لايضمن.الدين

الاتمنحأنللحكومة

ت.الأديانجميع

أنهأغير،الكاثوليك

التيالهولندية:رسميتانلغتانيكا

.الوالونيتكلمهاالتيوالفرنسية،

باسمقديماالهولنديةللغةلمجيكية

وأدى.بالهولنديةرسمياالان!ا

الفلمنكيينبينمريرةخصوماتلى

نبذةانظر:،المشكلةلهذهالتاريخي

ما79وا6791عاميبينالبلاد-ر

الفلاندر-أ:هىلغويةمناطقأربعإ

والهولنديةبلجيكا.شرقي4-سل

منطقةفيالاتصالاتوجميع!ليم

اللغةهيوالألمانيةوالونيا،لغةهي

وتستعملبلجيكا.شرقيمنخيرة

بروكسلمنطقةفي،والفرنسيةية

البلجيكيالشعبمن59%نحوكن

البلجيكيينمنكبيرعددويقوم!ية

إلىيوميةبرحلاتالريفيةلمناطق

فيالشعبمنقليلعددويعيش

لة.

تواجهلاالتيالمتقدمةالقليلةقطار

محكم،بشكلالمنازلمعظموتبنى.

والعلاقات.للأسمرةغرفاستعمل

منكثيرايقضونالأسرةأفرادلأنية

لحمتشملاللحوممنكثيرةأنواعاغ

ويتناول.العجلولحموالأرأنب،

البطاطسوتباع.العسمكمن!يدة

الخلأأالخردلكا-ءالعراء
معورو!تي

رياضتينأشهرالقدمكرةولعبةجات

منكثيرويقومبلجيكا،فيلمتفرجين

ومطاردةوالقنصألاسماكبصيدجمة

أحدفيعطلاتهمالبلجيكيينمنكبير

البعضويخيم،الشمالبحرساحل

الشرقيةالجنوبيةالمنطقةفيالمشجرة

ويسمحالعبادةحريةالبلجيكيالمشور

إلىالمنتميةالمؤسساتإلىالماليعم

الرومكنيسةالسكانمن%!.ح

إلامنتظمبشكلالصلواتيحضر

فىالكبيروالسوقالرئيسيةالساحةعلىالمطلةالمزخرفةالبنايات

القرنفيلنيتوقدالرصيم!علىلمق!فريداموقعاتيحبروكسل

والحرفيين.التجارلنقاباتسكماالميلاديعشرالسادس

سنويا.تقامالوسوالقرودم!لمرسانمماراةيمثلبروجفىمنظر

وغيستيلغروتيوسهماالنبلاءم!أصرتانالمباراةبهدهقاممنوأول

.أم293عام

دانتيلالمرأةهدهتصنعللجيكا.مشحاتأشهرمنمخرمدانتيلقمالق

فيهاالعمليزللمالتىبلجيكا!ىالقليلةالأماكنأحد،لروجفى

الآلة.بهفتقومالبلحيكيالدانتيلمعظمامايدويا.
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منأجلجيكيينامن%أوحوالى،نصفهمعنيقلعدد

دلن،بأييدينونلا8%حواليوهناك.البروتستانت

ويرمل.أ!نالوايفعلمماأكثربالدي!الفلمنكيونويهتم

كما،الكاثوليكيةالمدارسإلىأولادهمالفلمنكي!تمعظم

فيالفلم!صوالاجتماعيالسيا!يالنشاصأمعظميجري

بال!ضيسة.علاقةلهامنظمات

تقريباالبلجيكي!!منأجال!تاجميعيستطهيع.التعليم

المدارس،مدر!مياننظامانولبلجيكا.والكتابةالقراءة

تديرالتيالحرةوالمدارس،الح!صمةتديرهاالتيالرسمية

أ!يامادعماالح!صمةتقدموأمعضمها.الكاثوليحيةالكنيسة

منأضاشئيناعلىويجبالنظهامين.لكلامتساويا

.المدارسفيينتظمواأنعشرةالثامنةحتىالعسادمعة

وأالأطفالرياضإلىأبناءهمتقريباالاباءجميعويرسل

الحضانة.دور

،الأطفالاكانالعشردن،القرنمنالسبعينياتحتى

بالمدرسعةيلتحقون،عشرةالحاديةوحتىأصسادسةامن

أدخلت،العشرينأغرنامناسمبعينياتوفي.الابتدائية

أصإتبموجبهأضانوياآافيجديذانظامابلجيكا

حيثالنت!املة،المدارسيسمىبمايلتحقونالطلابجيم

طالبلأييحة!حما،معينةأسامميةمنامجالطالبيتلقى

تحضيريةأومهنيةأوفنيةموادفييتخصصأنأيفعا

محلالجديدالنظامحل،ام789عاموبحلول.جامعية

بعضوامعتمرت،الحكوميةالمدارسفيتماماالقديمالنظهام

القديم.بالنظامالعملفي،ذلكرغ!ا،الحرةالمدارس

غنتجامعة:هيح!صميةجامعاتأربعبلجيكافي

فيمونزوحامعةلييجوجامعةالفلاندرفيأنتوربوجامعة

لوفنجامعة:هيخاصةجامعاتأربعوهناكوالونيا.

ليوفنجامعة،الهولنديةباللغةتدرسالتيال!!اثوليكية

،الجديدةلوفينفيبالفرنسيةتدرسانتيالكاثوليكية

بروكسل،فيالهولنديةاللغةوتستخدمالحرةوالجامعة

الفرنسية.أطغةباتعلمالتيالحرةوالجامعة

فيدارزةإنجازاتالبلجيكيينمنكثيرحقق.الفنون

القرنففي.الخصوصوجهعلىاشيتيةالرسوموفى،الفنون

فانجانمثل،فلمنكيونفنانونقام،الميلاديعشرالخامس

عنتنمالوحاتبرسم،ويدنديرفانوروجييرإيك

السادسالقرنوفي.بالتفاصيلفائقةوعنايةعميقإخلاص

مفصلةمشاهدبرسمالأكبربروجيلبييترقامالميلاديعشر

دايكفانأنطونوأصبح،العامةالحياةمنبالألوانوغنية

في(الوجه)ملامحالشخصياترساميأهممنواحدا

.الميلاديالسالكلشرالقرن

بولبيتررسمأيضاالميلادي!شرالسابالقرنفي

وعاطفتهاالزاهيةألوانهابسببصيتهاذاعأعمالآروبنز

فيالغريبةالوجوهوصورالشياطينصوروتظهرالقوية

البلجيكيالفنانبرسمهاقامالتيالعديدةاشيتيةاللوحات

.الميلاديعشرالتاسعالقرنفيإينسور،جيمساللامع

القرنأوائلفي،ماجريتورينيهديلفوبولمنكلوحقة!

بينجمعتالتيالسرياليةللوحاتهمشمهرةأسعشرينا

.واللأحلامالواقعيالتصوير

أوكيجهامجوهانزأمثالفلمنحيونموسيقيونوساهم

الغنائيةالمو!ميقىفيكبيرةمساهمةلاسوديزأورلاندو

وفي.عشرالميلاديينوالسادسعشرالخامسأغرن!تافي

ممتازةأعمالآفرانكسيزرألف،الميلاديأخاسئكشراأغىهـنا

اخترع،أم084عاموفيأصبيانو.واوالأرغنللأوكسترا

الة،بلجيكيموسيقىصائجهازوهو،!عاكسأدولف

السكسية.أسفخا

الأولالأدب:أدبينمنالبلجيكيالأدبيتكون

بالهولندية.مكتوبوالاخر،بالفرنسيةمكتوب

العشرينالقرنوأوائلعشرالتاسعالقرنأثناءوفي

أمثال،الممتازينال!ضابمنكثيركانالميلادي!!،

فلمنكيينكانوأميترلينكوموريس!وسشرديشسارا!

هولكوسترعملوأشهر.بالفرنسيةي!ضبود

وفازأولنشبيكل.أسطورةالحوميديةالرواية

مأ119عامفيللأدبنوبلبجائزةميترلينك

بيلسياس،،الأزرقالطائرتشملالتيلمسرحياته

.ميليساندي

منكثيرساهم،الميلاديعشرالتاسعالقرنأواحروفي

بلجيكاسميتمجلةفيبالفرنسيةكتبواممنالبلجيكي!ت

بينهمومن،البلجيكيينهؤلاءمنعددوشكل.الفتية

أيضالممميتأدبيةجماعة،فيرهيرنوإميللومونيهكميل

الفتية.بلجيكا

هنريكأصبحعشر،التاسعالقرنمنتصفوفي

رواياتكتببلجيكيمؤلفوأولأه!اكونشينس

شاعرأشهرجزالجيدوويعد.الهولنديةباللغة

إلىوينظر.الميلاديعشرالتاسعأغرنافيفلمنكي

أنهعلىهوجوكلاوسالفلمنكيوالروائىالشاعر

منتصفمنذالهولنديةاللغةفيالرائدالبلجيكيالكاتب

.الميلاديأحشريناالقرن

السطح

الصغير.القطرهذافيكبيرةلدرجةالتضارلعي!تتنوع

طبيعيةحواجزأوكبيرةجبالبهاليسبلحيكالكن

بضعةوفيها.والاتصالاتالنقلتعوتمهمةأخرى

شميلدينهر:وهي،هامةنقلطرقتستخدمكبيرةأنهار

الميوز.ونهرالسامبريونهر



71بلجيكا

لكن،كبيرةطبيعيةبحيراتبلجيكافيتوجدلا

منالجنوبيالجزءفيعديدةبحيراتأنشأواالمهندسين

الأنهار.علىالسدودبناءطريقعنالقطر

هى:رئيسيةمناطقأرلغمنبلجيكاتتشكل

كمبنلاند2-والداخليةالساحليةالمنخفضة-الأراضيأ

الأردينز.-4المنخفضةالوسطىالهضاب3-

تمتد.والداخليةالساحليةالمنخففةالأراضى

الجزءمعظمفيوالداخليةالساحليةالمنخفضةالأراضى

الرمليةالساحليةالشواطئوتقعبلجيكا،منالشمالي

بحرعلىالمطلالبلجيكيالساحلامتدادعلىالعريضة

فيالحالهووكما.كم63طولهيبلغالذي،الشمال

الجدرانومجموعةالطيعيةالرمليةالكثبانفإنهولندأ،

هذهوتشكل،المنخفضةالأراضيتحميوالحواجزالبحرية

قاحلاسهلابولدراتتسمىالتىالمنخفضةالأراضي

.المياهتصريفقنواتتتخللهورطبا

تموجاأكثرالأراضيتصبح،الداخلإلىاتجهناوكلما

منرقيقةطبقةمنالتربةوتتألفمترا.9تبلةبارتفاعات

البلجيكيينفإنيكن،ومهما.الصلصالطبقةفوقالرمل

بشكلمنتجةزراعيةأرضاالإقليمليصبحالتربةيسمدون

جيد.

كامباين،منطقةأيضاوتسمىالكمبنلاند.منطقة

هذهكانتبلجيكا.منالشرقيالشمالوتمثي

مأهولةغيروغاباتبالمستنقعاتمليئةالمنطقة

فيالحجريالفحماكتشافتمأنإلى،بالسكان

كمبنلاندفإن،الانأما.الميلاديالعشرينالقرنأوائل

إلىوبالإضافة.المعادنوامشخراجللصناعةمركزهي

لزراعةملائمةالأرضجعلالمياهتصريففإن،ذلك

غاباتأزيلتكما،أخرىحبوبومحاصيلالجاودار

دائمةبأشجارزراعتهاوأعيدت،العديدةالبتولا

الغاباتمواردتنميةأجلمنالنمووسريعةالخضرة

البناء.وخشب

بلجيكاوسطفيتوجد.المنخففةالوسطىالهفماب

المدنمنكبيرعددموقعأيضاوهي.التربةأنواعأجود

وتشكل.ولييجبروكسلبينهامنبلبصا،فىالكبرى

الجنوبيةالحدودوالميوزالسامبريلنهريالخصمبةالوديان

المنخفضة.الوسطىللهضاب

قرىفيالناسمعظمويعيش.لالسكانآهلةعيرمشطقةوهىبلحي!.شر!يحنو!فيبالغاباتمغ!هاةوهضا!متعرجةأنهاربهامسطقةالأردينز

القرية.هدهمتلصعيرة
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شعرقيمنالشرقيالجنوبيالجزءتشملالأردينز.

والوديانالرمليةالصخورحافاتمنتتكونبلجيكا.

أصسامبريانهريمنمباشرةالجنوبإلىوتقع،ال!ظسية

الإقليما.لهذاالشماليالأقصىالجزءمكونةوالميوز

منطقةوهي،فامينغاباتتوحدالجنوبأقصىوفي

الكلسيةالصخورفيعديدةالأنهاركهوفافيهانحتت

رئيحسيةبصورةالأردينزمنطقةمنمابقيويتكون.الهشة

ويقع.ملتويةأنهاربينهاتفصلبالغاباتمغطاةهضابمن

فيقمةأعلىوهومترا،496وارتفاعهبوترينججبل

ال!لمانية.دالحدوقربالجنوبفيبلجيكا،

س!ساناأ!ص!!امناووتأقلأردينزمنطقةأدالمعرو!ومن

أكزا،رامن!بيرأعدداوأن.للزراعةملاءمةوأقلها

نإآالأردينز.اكاباتفىتنتشراخبريةوالقططوالخنازير

تصلحاكتيالنظيفةالمعدنيةبالمياهغنيةبأكملهاالمنطقةينابيع

.للشرب

لمناخا

الصيفأيامفيقليلةم!رودةمطيرمناخداتبلجيكا

!متهبالتيالغربيةوالرياحالشتاء،أيامفيمعتدلوجو

اشطولةمنحضيراالقوإلىتجلب،الداخلاتجاهفيالبحر

درجةتتراوحبروكس!!ففي.الحرارةدرجاتواعتدال

وت!صنيوليو.فىم815وينايرفيم52بينالحراره

طولعلىما،نوعاأقا!الحرارةدرجاتفيال!ختلافات

الأردينز.فيشدةوأكثرالساحل

فياسماحليةالمنطقةعلىالأمطهارسقوطمعدلويص!!

منأكثرإلىويصل.السنةفيسما07إلىالمتوسط

عادياشيئاالثلوجتساقطويعدالاردينز.في!شوياسمأ..

الأرضعلىطويلاالثلجيبقىوقدالقطر،أنحاءلمسائرفي

الأردينز.منطقةبا!شثناء

ماونادرا،والزراعةالصناعةالمعتدلبلجيكامناخيفيد

فيتؤثرلدرجةجداحاراأوجدابارداالطقسيصبح

وأحداخفيفةالأمطارتكونماونادراالصناعيالإنتاج

الزراعة.نجاحفيتؤثرلدرجةجدا،غزيرة

الاقتصاد

فيالمتطورةالاقتصادياتأكثرمنبلجيكااقتصاد

نأمنبالرغمالحرةالأعمالعلىأساساويقوم.العالم

.والاتصالاتالنقلشبكةمنأجزاءوتديرتملكالحكومة

وتقوم،الترويحخدماتمنواسعةلمملسلةأيضاوتقدم

.الاقتصاديالنموبتشجيع

العمالثلثحواليالصناعةتوظف.التصنيع

الإنتاجيةالصناعاتأضخمالفولاذإنتاجويعد.البلجيكيين

والنسيجية،الكيميائيةالموادإنتاجذلكويليبلجيكا،في

لعضبهالمجعمل!ررعةعلىطلأشصربسأغر!داكيمائيمصنع

بلحيكافيالرئيسيةالصناعاتمرأحج!يائىاالإنتاحاويعتبر.الع!ال

.العمالآلا!تستوعصالتي

معظممنأكبربلجيكافيأطفولاذالفرديالإنتاخمعدا!و

الأصلفيمركزةالفولاذصناعةوكانت.الأخرىأجلدانا

تعستخدماليوملكنهاوالونيا،فيالفحمامناحممنأغرببا

الفلاندر.فىالموانئقربأغولاذالإنتاجالمستوردالنفط

الكي!يائيةالموادفتشملالكيميائيةبلجيكاصناعةأما

والمتفجراتكالأدوية،أخرىومنتجاتالأساسية

النسيجيةالمنتجاتوتشتمل.أجلاستيكيةاوالموادوالمبيدات

أقمشةإلىبالإضافةالتركيبيةوالأقمشةالسجادعلىالمهمة

الزحاجمعاملفيجميلا)!صيستالأ(بلوراينتحورمهرةعمال

الزجاحصساعةدإناصلحيكيةاالصناعاتمعظ!دحلالص.العلحيكية

للحيكا.داخلم!)تقريبا(الأوأجةموادهاك!عرتحصل

--!حم!!!،
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البلجيكيةالداخليةوالملابسالحريريةالخرمةالدانتيل

والزجاجالإسمنتأيضابلجيكاوتنتجعالميا.المشهورة

ومن،الغذائيةالصناعاتتحتل.والورقالجلديةوالسلع

أيضا.مهمةمكانةالبلجيكيةالشوكولاتةصناعةبينها

القوىخمسمنأقلالمزارعونيشكل.الزراعة

الغذاءمعظمينتجونفهمهذاومع،البلجيكيةالعاملة

كلمساحةويبلمعدلالبلاد.هذهشعبلإطعاماللازم

وتديرتقريبا،هكتاراعشرأحدالبلجيكيةالمزارعمنمزرعة

وقد.الأملاكهذهأكثرهايستأجرأسرالمزارعهذهمعظم

محلالأخرىوالآلياتوالحصماداتالجراراتحلت

حتىالمزرعةلأعمالالطاقةمعظمتقدمكانتالتيالخيول

العشرين.القرنمنالسبعينيات

الدخلثلثيمنأكثروالمواشىالألبانمنتجاتوتحقق

الأراضينصفوتتكون.البلجيكيةالمزارعمنالوارد

ثلثوتستعمل.المراعىمنالدولةلهذةتقريباالزراعية

الشعيروبخاصةالحبوبمحاصيللزرأعةتقريباالأراضي

الكتانفتتضمنالأخرىالرائدةالمحاصيلأما.والقمح

بلجيكاوتنتجالسكر،وبنجروالبطاطسالديناروحشيشة

.والخضراواتوالفاكهةالأزهارمنكبيرةكمياتأيضا

عدىالحجريدلفحممناجمبلجيكاتمتلك.التعدين

منطقةفيوكذلكوالميوزالسامبرينهريطول

مأ589عاممنذأغلقتالمناجممعظملكنالكمبنلاند.

وتستخرج،الخزونونفادالإنتاجتكاليفارتفاعبسبب

وألواحرمليةوأحجاراورخاماكلسيةاحجاراأيضابلجيكا

.الأردواز

عليكبيرااعتمادابلجيكاتعتمد.الخارجيةالتجارة

للغاية،قليلةالطبيعيةمواردهالأن،الخارجيةالتجارة

اسملقلتصريفصغيرةداخليةسوقوجودإلىبالإضافة

التجارةبتنميةتهتمدوليةمنظماتعدةإلىبلجيكاوتنتمي

الاتحادالمنظماتهذهوتشمل.الاقتصعاديوالتعاون

اللوكسمبرجي-الهولندي-البلجيكىالاقت!مادي

الاقتصاديةالأوروبيةوالجماعة،بينيلوكسباسموالمعروف

انظر:.المشتركةالأوروبيةبالسوقأيضاتسمىوالتي

الأغلبمعلىبلجيكاتتاجر.الأوروبيةالمجموعة

وتمثل.الاقتصاديةالأوروبيةللجماعةالآخرينالأعضاء

الأكبرالنصيبالأخرىالهندسسيةوالبضائعالالات

الموادبلجيكاوتستوردبلجيكاوصادراتلواردات

والنفط.والحبوبالخاموالماسوالقطنالكيميائية

الكيميائيةالموادالأخرىالرئيسيةالصادرأتوتضم

والصلبالمصنعةوالأغذيةالزجاجيةوالمنتجاتوالماس

للأنسجة.وأ

كلوتملكالوقمنجيدةشبكةلبلجيكا.النقل

الدراجاتالناسمنالكثيرويركب.لحميارةتقريباأسرة

الرابطةمعظمالحكومةوتمتلك.الناريةوالدراجاتالعادية

عبرأ!،006منلأكثرحمولات(اليمين)علىالزوارقهذهمتلوتنقلللجيكا.فيأسقلانظاممنكبيراجزءاتشكلالداخليةالمائيةالطرق

.والقنواتالأنهار
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سابينا.،الوطنيةالطيرانوشركةالحديديةللسككالوطنية

ومدينة،اشئيسي،الدوفيالمطاريوجدبروكسلوفي

المراشئأحضرأحدهور،الرئيسيالدولةميناءهيأنتورب

الموانئ!نفهماوزيبروجعنتأما.العالمفينشاطا

منال!ضيرل!توالقمواتالأنهاراوتربط.المهمةالداخلية

البلج!جة.المدن

يوميةصحيفة25بلجيكاشيتصدر.الاتصالات

إمايطبعتبقىوما،الألمانيةباللغةإحداهاتطبع.تقريبا

نظربوجهةالصحفمعظموتلتزم.بالفرنسيةأوبالهولندية

معينة.ممياممية

بلجيكا،أنحاءمعضمأوالبرقالهاتفخطوطتربط

أنظمةبتشعيلوتقومالخطهوطهذهأغلبالمنظماتوتملك

الأجورامندخلهاعلىتحصلىاكتيوالتلفاز،الإذاعة

للبصاوتمتلك.الأجهزةاأصحابيدفعهاالتيالسنوية

لاللغةتبتوأخرى،أ!وأ!نديةاأطعةلاتبثواحدةشبكتين

تلفازجهازالبلجيحيةالعائلاتمعظموتملك،الفرنسية

أكتر.أومذياعوجهازواحد

تاريخيةنبذة

قب!ماأزمنةمنذالآنببلحيكايسمىفيماالناسعاش

سلتيةقبائلامستقرتالميلادقبلالثانيالقردففي.التاريخ

بقيادةالرومانيةالقواتوغلبت.المنطقةفيبلجىتسمى

قبلالأولالقرنمشصف!فيالبلجيقبائلقيصريوليوس

عليهأطلوتالذيالإقليممنجزءاالمنطقةوأصبحتالميلاد،

فيالرومانيالحكموساهم(الغال)بلادغاليااسمالرومان

الممتاز.الطرقونظامالمحليةوالصماعاتالمدنتطور

قامتالميلاديالخامسالقردفي.الوسطىالعصور

منالرومانبطردالفرنكيينتسمىالجرمانيةالقبائلإحدى

كدسةضن!ص(،)ملكحصلوفيسوأس!.الشماليةالغال

عامفيكلوفيعم!وبتعميد.البلجيكيالإقليمشملت

القرنأواخروفي.للدولةديناالنصرانيةتوطدتم694

المملكةعلىالسيطرةحصلوفيعي!أحفادفقدالميلاديالسابع

تسمىالفرنكيينالح!صاممنعائلةإلىالحكموانتقل

768منملوكهما،أعظم،شارلمانوحكم،بالكارولنجيين

مركزاحكمهإبانبلجي!صاوأصبحت.م481إلى

الغربية.باأورومنكتيراضمتواسعةلإمبراطورية

الثلاثة!عارلمانأحفادقسمم843عاموفي

القرنوبحلوأ!.ممالكثلاثإلىلينهمفيماالإمبراطورية

منكثيرافقدواقدأممارولنجيوناكانالميلاديالعاشر

الإقطاعية،الدولنعتموءإلىالتطورهذاوأدى،سلطتهم

إليوالحمايةالأرضاالمحليونالأسيادقدمبموجبهااشتي

بلجيكاوأصبحتوغيرها.عسكريةخدماتلقاءالنبلاء

الذي،الإقطاعفترةأثناءوالصناعةللتجارةهامامركزا

تقريبا.نقروثلاثةاستمر

امتيازاتعلىالمدنمنكثيرفيالنقابات:ححملت

وألممهماالاقتصاديالدخلزادمماالإقطاعي!!،الأسيادامن

.صارمطبقىنظامتطورفي

الميلاديينعشروالخامسعشرالرابعالقرنينرأثساء

منالانتتألفالتي،المنخفضةالبلادبرغنديادوقاتحورا

وأصحابالتجاروحققوهولندا.ولوكسمبرجبلجيكا

الح!3تحتالفنونوازدهرتاقتصاديانجاحاالمصانع

.البرغندي

لحكماالمنخفضةالبلادحضعتالهابسبيرج.حكم

فيملكىزواجطريقعنأضمساويةاهالسبيرخعائلة

.أم651عامالأسبانمميطرةتحتأالإوقعوا.4771

الرومانيةالعقيدةعنمدافعينأنفسهمنالأسبانيوااعتبرر

المنخفضة.البلادفياكبروتستانتوااضمهدأو،أس!!اثوأ!ي!صيةا

أ!حبانيا.ضدطويلةثورةأم566فيالبروتستانتوبدأ

بلجيكافيهامةتواريخ

لقيادةأسوماليةاالقواتامشواتالليلادقبلالأولالقرنممف

للجيكا.الآنمايدعىعلىقيصريوأجوس

مملكة،الفر!كيالملككلوفيص،أسسالإديالخامسالقرن

اجلحي!ص.االإقلي!ش!لت

الدوقياتحكاموحدالجلاديانعثروالخامسعشرالرابعالقرنان

اعديدة.االمستقلةلالد"!رعدياش

دلجيكا.فىالححماسمساويةاهالسبيرحعائلةاتقم1477

دلحي!صام!صالأ!بانيا.أصمحتأم695

السمسا.إلىللحيكاأسمايحاأعادتأم713

طحيكاجزءام!لرنسا.أصبتأم597

هولسدا.معلل!صااتحدتأم815

هولمدا.عنامشقلالهاطحيكاأعلتأم083

الحرةالكونعودولةبتأ!يسبلجيكاملكالتالياجولولدقامم1885

للجيكية.مستعمرةالحرةالكونغودواسةوأصبحت

العالميةالحر!!يالحلفاءبحالببلحيكاقاتلتأم1491189-

كثير.دمارمنعانتولىالأر

وألمانياالحلفاءلينللحيكافيعيروقتالوحام459ا-049

التالية.اعالميةا!افىأتاء

حلصالأع!اءالمؤسسيرلمسظمةأحداطبصاأصححصأم059

تو(سا)اصلسيالأاأ!يتسحا

الأوروبية.الاقتصاديةالحماعةإقامةكططب!اساعدتأم579

.الاستقلالالبلجي!صاعودعوادلحي!ممحتأم069

جماعاتتلاثإلىللحيكاالدمشورتعديلاتقسمتم7191

اللعة.أساسعلىقائمةثقالمية

حكمامانحاالدستوريةالإصلاحاتعلىاصرلمالىاصادقأم089

ووالوليا.للفلاسدرحزئياداتيا
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بهاواعترفتام،581عاماممتقلالهاهولنداوأعلنت

.أم648عاممعستقلةدولةبوصفهاالنهايةفيأممبانيا

السيطرةتحتالبلجيكيةالمنطقةبقيتفقديكنومهما

الشماليةالمنخفضةالبلادبينألانشقاقهذاودمر.الأسبانية

بلجيكا.اقتصادوالجنوبية

ومنأكثر،اقتصاديكسادمنبلجيكاوعانت

منتبقىفيماأخرىودولأسبانيابينجرتالتيالحروب

إلىالمنطقةأسبانياوقدمت،الميلاديعشرالسالغالقرن

لحربالتسويةمنجزءاباعتبارهاأم713عامالنمسا

والتجارةالزراعةوحققت.الأسبانيالحكمعلىالتعاقب

يأوعلى.الميلاديعشرالثامنالقرنفيعظيماتقدما

بلجيكاأنظمةيبدلواأنالنمساويونحاولفقدحال

احترامدونوالقانونيةوالتعليميةوالاقتصاديةالإدارية

علىوتغلبواالبلجيكيونوثار.والمصالإلمحليةللتقاليد

السيوةاستعادتالنمسالكن.أم978عامفيالنمسا

التالية.السنةفيالمنطقةعلى

منالنمساويينالفرنسيونطردأم497عاموفي

،أم597عامفرنسامنجزءاالمنطقةوأصبحتبلجيكا.

الإمبراطورسقوطحتىالفرنسيةالسيطرةتحتوبقيت

بنابليونالنهائيةالهزيمةووقعت.الأولنابليونالفرنسي

وإبانام815عامالوسطىبلجيكافيواترلومعركةفي

والتعليميةالقانونيةالأنظمةحلتالفرنسيالحكم

فاللغة.الموجودةالبلجيكيةالأنظمةمحلالفرنسية

الأصعبانيالحكمإبانأهميةاكتسبتالتيالفرنسية

ولم.البلجيكيالمجتمعفىمسيوةأصبحت،والن!ساوي

الفلمنكيةالعلياالطبقةبلفقط،الوالونالفرنسيةيتحدث

منالمتعلمينغيرلغةظلتفقدالهولنديةاللغةأماأيضا.

الفلمنكيين.

فيالسياسيونأوروبااجتفقادةنابليونهزيمةوبعد

أقرام581عاموفي.القارةخريطةرسملإعادةفيينامؤتمر

وكانهولندا،مملكةفىوهولندابلجيكاتوحيدالمؤتمر

التوسعفيفرنساأطماعأمامحاجزو!منهاالهدف

مستقبلا.

لكنالوحدةإبانبسرعةالبلجيكيالاقتصادتطور

الحكومةممياساتعنراضغيرأصبحالبلجيكيالشعب

إلىبالإضافة.واللغهوالسياسةبالتعليميتعلقفيماالهولندية

كانواالكاثوليكالروممنالبلجيكيينمعظمفإنذلك

الهولنديين.البروتستانتلحكمالخضوعيعارضون

الهولندية،الحكومةضدالمعارضةازدادت.الاستقلال

وأعلنت.ام083عامأغسطسفيالبلجيكيونوثار

ديسمبرأولوفيأكتوبر.منالرالغفياستقلالهابلجيكا

وبريطانياوفرنسا-النمساالرئيسيةالأوروبيةالدولاعترفت

الأقطارهذهووقعتبلجيكا،باستقلالوروسيا-وبروسيا

هذهوحياداستقلالتضمناتفاقعلىيليهالذيالشهرفى

.الجديدةالدولة

واختارتجديدادستوراأم831فيبلجيكاوتبنت

بريطانيا،مدكةفكتورياخالكوبورجمنليوبولدالأمير

الصناعيةالدولةحكمهإبانبلجيكاوأصبحتلها.ملكا

ما87و.ام083عاميبين.الأوروبيةالقارةفيالأولى

فيوبخاصةبسرعةبلجيكافيالثقيلةالصناعةتطورت

كثيراالدولةلهذهالخارجيةالتجارةوتوسعتوالونيا.

.الميلاديعشرالتاسعالقرنمنتبقىماخلال

بلحيكا،معظمفيهابماالمنخفضةالبلاد

الحكمتحتوقعتبالأحمر()محددة

البلادونالتأم516عامديالأسباني

.أم486فىاستقلالهاالمنهماليةالمسحفضة

أسبانيام!انتقلتالجنوبيةالمنخففمةالبلاد

الفرنسيودوطردام713شالممساإلى

المنطقةوجعلواأم497!يالممساويين

.أم5!7!ىفرنساسجزءا

الشعهاركاثحرحح!لحندا61

دام!أ!ح!أ!!س

خحتس!!صع

ك!ئئلىكص!!ع!ءكلأص!

فرنسابلجن!انم!لمعللحب!-،.!ءس!ر

إس

حميغ

فيهولندامعبلجيكاوحدتهولندامملكة

عنهااستقلالهابلحيكاوأعلمت.أم815

.أم083فى

لية)11اصحد؟لم!ثلمكض

كسلىمالوم!راطولية\إ6أثحح!لمححعص!ه
-يم!ص**!

حعك!جم!!جم!حبرح!

البهصلي!!لم..8لل!ع

/را7ءالمقلسم

.يمفرنسا1لمنحس؟أح!ح

ميلى05
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وحاول.ام865عامأباهافمانيلوبولدالملكخلف

إفريقيافيمستعمرةباتخاذالبلبجةالحكومةإقناع

ليوبولداتخذبذلكللقيامالحكومةإخفاقوبعد.الوسطى

دولةأقامام885عاموفي.بنفعسهالإجراءاتالثاني

التيحاليا(.الديمقراطيةالكونغو)جمهوريةالحرةالكونغو

.الأخرىالقيمةوالثروات،والعاجبالمطاطبلجيكازودت

وأجبرت.بوحشيةالإفريقيينليوبولدوكلاءوعامل

علىالملكالمتحدةوالولاياتبريطانيافيالاحتجاجات

فيالبلجيكيالبرلمانإضأعونغوافيالسلطةتسليم

البلجي!ش.بالكونغومعروفاعندئذالإقليموأصبح.أم809

يتحدثونأسذيراأغلمن!ج!!ال!!العلاقاتتوترت

شديدباطرادأغرنسيةايتحدثودالذينوالوالونيينالهولندية

تمأ!تاراذأ!كوحتى.الميلاديعشرالتاسعالقرنأواخرفي

ومسيو،أطدولةالوحيدةالرلممميةأصلغةاالفرنسيةكانت

والاقتصاد.الحكومةعلىواسعبش!صلالفرنسيةمتحدثو

أواخرفيرسميةلعةبالهولنديةالاعترافالفلمنكيودونال

الفلم!س!تب!تالنزاعوامشمر.الميلاديالتاسئكلشرالقرن

الفئت!تكلتالأنالميلاديأ!شريناالقرنأوائلإلىوالوالوني!ت

بها.الخاصةوالثقاشيةالاقتصاديةمصالحهاعنبحثت

الثانيليوبوأصدأخيابنألبرتأصبح.العالميةالحروب

الحربأثناءالبلبجةأعواتاوقادأم909فيملحا

مناشابعوكط1(.8191-4191)الأولىالعالمية

أ!لاجتياححطةفيبلبصاألمانيادخلتام419أغسطس

بشجاعة،أجلجيكيوناوهشات!!.والشماليةالشرقيةفرنساعبر

.أغسصس!أبنهايةبلبيمعقلآخرومعقط

صعيرةزاويةماعداالبلادكلالألمانيةالقواتاحتلت

فرنساإلىتقريبابلجيكيمليونوهرب.الغربيالشمالفي

آلافببضعةالإعدامححمالألمانونفذوهولندا.وبريطانيا

لمعاركمسرحابلجيكاوأصبحتأجلجيكي!ت.االمدنيينمن

بقيادةوالحلفاءألمانيا،بقيادةالمحورقواتبينعديدةدامية

مأ819سبتمبرفيالحلفاءقواتوبدأت.وفرنسابريطانيا

عامنوفمبرفيالألمانباستسلامتمالذيبلجيكاتحرير

.أم189

معرسمياالحربأنهتاشتي،فرسايمعاهدةأعطت

كمابلبصا.إلىالالمانيت!تومالديأوبنمقاطعتيألمانيا،

الألمانيالشرقيالإفريقيالإقليمعلىأيضابلجيكامميطرت

وساعدت(.وبورونديروانداالآن)أوروندي-لرواندا

علىالدوليةوالمعونةالحربدمارعنالألمانمدفوعات

الحربقبلمستواهإلىليصلالبلجيكيالاقتصادإنعاش

.أم429عامبحلول

العالميةالحربفيللقتالميداناأيضابلجيكاأصبحت

ال!لمانيةأغواتااجتاحتأم(.459-9391)الثانية

الجيمقوأمشسلم.أم049عاممايومنأحاشرافيالبلاد

فيالثالثليوبولدوبقييوما.عشرثمانيةبعدالبلبص

نقلالوزراءمجلمه!لكنالألمانقب!منالمحتلةللبط

.لندنإلىالح!صمة

البلاد.الحلفاءقواتحررتأم449عامسبتمبروفي

الجنوبيةبلجيكاعلىالهجومالألمانأعادديسمبروفي

كبيرانصراوحققواالهجومصدواالحلفاءلكن،الشرقية

ماديادماراالثانيةالعالميةالحربوسببت.بلجكةمعرفي

لكن.الأولىالعالميةالحربأثناءحدثمماأقلبلجيكافي

بكثير.أكثركانتالمدني!تب!تالارواحفيالخسارة

إحدىبلجيكاأصبحت.الثانيةالعالميةالحربمابعد

ومهمارخاءها.استعادتأضياأوروباشىالأ:لىاأ!وا!ا

ماسمىبشأنرئيسيةأزمةبلبصاواجهتفتمد،ي!-

منكبيرعددبشدةوانتقد.لكةالالعائلةبمسألة

الحربأثناءبلجيكافيلبقائهأسثالثاأجوبولدالبلج!سين

ليوبولدبقاءأنوظهر.الألمانمعبالتعاونبعضهماواتهمه

لذلك.أم059فيأهليةحربإلىيؤديقدالحكمفي

بودوانالملكأصبحالذيالأكبرالابنهالمدصةالسلطةا

.أم519عاميوليوفيرس!ياالأول

فيالدوليةالشؤونفيقياديادورابلحيكاأدت

للأممؤسساعضواوأصبحت.الحرببعدمامشوات

الدولةرجلالتالىالعامفيوأصبح.ام49ءفيالمتحدة

.المتحدةللأمالعامةللجمعيةرئيسلأرسباكهنريبول

عشرةإحدىمعبلج!صاأشتركتأم9ء.عاموفي

الأطلسي.شمالحلفمنظمةتشكيلفيدولة

،عديدةأخرىدوليةمنظماتتأ!ميعي!فيأيضاولمماعدت

الأوروبيةالاقتصاديةوالجماعةالاوروبيالبرلمانفيهابما

الأوروبية.الجماعةمنجزءابعدفيماأصبحتالتى

المجلسأوروبا،انظر:،مفصلةمعلوماتعلىوللحصول

الأطلسى،شمالحلف؟الأوروبيةالمجموعة،الأوروبى

.المتحدةالأم

شعببدأالعشرينالقرنمنالخمسينياتأواخروفي

بلجيكاوسلمت.باستقلالهأسبيصاأأجلبصاال!صنعو

بلجيكاأنهتوكذلك.أم069عاملأهلهاالمستعمرة

.ام629عامفيأورونديمما-روانداعلىإشرافها

الفلمنكيينبينالتوترازداد.الحديثةالتطورات

وأكتسبت.العشرينالقرنمنأسستينياتافيوالوالونيين

بصورةلاهتمامهاقوةالجديدةالسيا!ميةالأحزاببعض

فيالبرلمانوأكمل.للخلافالمثيرةاللغةبمشكلةرئيسية

ثلاثإلىالأمةلتقسيمالدستورتعديلأم719عام

المتحدثون2-بالهولنديةالمتحدثونا:ثقافيةجماعات

بالألمانية.المتحدثون3-بالفرنسية
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وعلىبها،الخاصالثقافيمجلسهابخماعةولكل

التعليمأوباللغةتتعلقالتيالقوانينكلعلييوأفقأنالمجلس

ثلاثأيضاالمعدلالدستوروأقر.الاخرىالثفافيةالأمورأو

بروكسل.3-والونيا2--الفلاندرا:اقتصماديةمناطق

الفلاندرالبلجيكيةالحكومةمنحتام089عاموفي

بعفالمناطقلهذهوصارمحدودا.ذاتياحروكماووالونيا

الخاصة.ألاقتصاديةشؤونهاعر،السيطرة

لمشكلاتدأئمحلعنالبحثاليومبلجيكاتتابع

علىتقومالتيالأحزابإنشاءعنتوقفتوقد.اللغة

فيفعالتأثيرلهايزللمولكن،اللغويألاخة*فأساس

البلجيكية.السياسة

أيضاالبلجيكيةاللغةجماعاتب،التقسيمويعوق

ففي.للأمةالاقتصاديةالمشاكللحلاللازمالتعاون

منبلجيكاعانتالعشرينالقرنمنالسبعينياتمنتصف

البطالة.فيعاليةنسبةومن،المالىالتضخمفيقياسيرقم

النفطسعرفيالضخمةالزياداتمنجزئياالتضخموينتج

طاقتها.بمعظمالبلجيكيةالصشاعةيزودأسذياالمعستورد،

جديدةاقتصاديةسياسةأم759عامومةالح!وتبنت

المعدلانخفضثم.التضخممعدلتخفيضعاثساعدت

بلجيكااستمرتذلكومعبعد.فيماذلكمنأبعدإلى

للنمومنخفضومعدل،المرتفعالبطالةمعدلمنتعاني

الحكومةأجازت،أم399عاموفي.الاقتصادي

مناطقتضمفيدراليةدولةالبلادمنيجعلقانوناالبلجيكية

تمتعتالقانونهذاوبمقتضى.وبروكسلووالونياالفلاندر

نفسوفيمناطقهما.فىأكبربسلطاتووالونياالفلاندر

اصبحالذيألبرتأخوهوخلفهبودوانالملكتوفيالعام

الثاني.ألبرتالملك

،أم599مايوفيأجريتالتيالعامةالانتخاباتوفي

وكانللوزراء.رئيسادهينلوكجان-انتضطبأعيد

.ام199عامانتخاباتفىفازقدلوكجان-

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

تراجم

بولبيتررولنز،الأولألبرت

هريلول،كسبالىجيمسينسور،إ

جانإيك،فانلأكبربيتربروحيل،

أنتونيالسير،دايكفانبودوان

هوجوجوز،ديرفانهمري،بيريني

المدن

روجييرويدد،ديرفان

سدرياسأ،فزاليوس

سوردحرا،تورمركا

نسها!ممليئ

موريس،ميترلينك

نتوربأ

مشندوأ

الأولىالعالميةالحر!

الثانيةالعالميةالحرب

يبروإ

لروكسل

تاريخيةنبذة

مؤتمرفييا،

معركةواترلو،

الطبيعيةالملامح

نهرالميوز،نهر،شيلديوغابةجبالأردينز،

الفلاندرالشمالبحر

صلةذاتأضىمقالات

شعب،الوالونوملابسخيوط،الكتانالصماعيةالثورة

الفلمنكيوننتيللداا

الموضوعصرعنا

الحكمنظام-ا

المحاكم-دالوطنيةالحكومة

المسلحةالقواتهـ-المحليالحكم-ب

السياسيالنظام-ج

السكان-2

الدين-دوأصولهمالسكان-أ

التعليمهـ-للغاتا-ب

و-الفنونالحياةأنماطج

3-السطح

الوسوالهضاب-جالمنحفضةالأراضي-أ

المنحفضةوالداحليةالساحلية

الأردينز-دالكمبنلاندمنطقةب-

المناخ-4

لاقتصادا-5

الخارجيةالتجارة-دالتصنيع-أ

النقلهـ-ارراعة-ب

لاتلاتصاا-والتعدي!-ج

تاريخيةنبذة-6

؟الرسميتانبلحيكالغتاما-ا

واقتصادها؟تاريخهافيبلحيكاموقعأثركيف2

؟الأحرىالأقطهارمعتجارتهاعلىكثيرابلحيكاتعتمدلم-3

الاسم؟بهذابلجيكاسميتلم-4

بلجيكا؟فيالرئيسيتانالعرقيتانالفئتانما-5

امشقلالها؟بلجيكاأعلنتمتي-6

لبلجيكا؟الإنتاجيةالصناعاتأهه!ما-7

الفرنسى؟الحكمإبانبلجيكاعلىطرأتالتيالتغيراتما-8

بلجيكا؟فخانيأشهرمن-9

صدفةداخلرخوجسمدهمائىحيواناليحرللح

.العذبالماءوفيالبحارفىالبحربلحقواقعتعيش.صلبة

ويقترن،مصراعينتسميانقطعتينمنأصدافهاوتتكون

وإغلاقهما.فتحهمايمكنبحيثبمفصلةالمصراعان

الصلبةوالأجسامبالصخورالبحربلحقواقعتلتصق

منضخمةبسطاتشكلماوغالبا.المحيطقاعفىالأخرى

خاصة.غدةتفرزهاحريريةخيوط

الحيةالكائناتالبحريةالبحربلحقواقعوتقتات

العوالقانظر:.المائيةالعوالقمنجزءهيالتيالدقيقة
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صلسة.صد!ةتحميهارحوةأحساملهاالبحربلحقواقع

الحيةأح!ائناتاهذهبتصفيةالقواقعتلكوتقوم،المائية

للأكل.منهاالعديدويصلحخياشيمها.بواسطةالدقيقة

معظمامنبالقربالمألوفةالبحربلحقواقعوتعيعق

منالسوادإلىضاربأزرقصدفتهاوأ!ن.السواحل

طولهايبلغحتىوتنمو.الداخ!!منلؤلؤيوأزرق،الخارج

سم.ا0حوالي

العذبةالمياهفيتعيشالتيالبحربلحقواقعوتوجد

المائيةوالمجاريالأنهارعلىالرمليةالسدودفيمدفونة

لأمثميئامصدراكانتوقد.العذلةالمياهذاتوالبحيرات

بشك!!وتستخدمأصدافهابداخلتوجدالتياللآلئ

اللالئ.أم:ا!إالأزرار.اصناعةشيرئيسي

.عدافالأ،المائيةالأحياءاستزراعأيضا.انظر

مزارمسطقةمنقريباتقع،أفغانستانمدنإحدىللخ

(.بالموسوعةافغانستانخريطةعلىموقعها)انظرشريف!

الأولالقرنفيالإسلامدخلهاعريقةتاريخيةوبلمدينة

وفتحتقديما،خراسانحواضرأهممنوكانت،الهجري

قيس.لنالأحنفبقيادة،عفانبنعثمانخلافةفي

الإلممكندر.وقيل،الملكلهراسفبناهامنأولإنقيل

والمعرفةالعلمميادينفيمشهورونعلماءبلخإلىينتمسب

أيضاومنهما،المثنويصاحبالروميالدينجلال:منهم

سهلبرأحمدوألوزيدأدهمبنآإبراالعابدالمتصوف

الأقاليمصورةبمالأديانشرائعمؤلفصاحبالبلحي

أبوفارسشاعرأيضاومنهم،البلدانبتقويمالمعروف

لنحعفرمعشروأبو،البلخيالحسينبنشهيدالحسين

.النجومعلمفيالبارعالفلكعالمالبلخيمحمد

أبوزيد.،البلخي:أيضاانظر

تم،واسعةبحيرةبلحاشبحيرة.دحيرةللخاش،

عنم342أصبحيرةاترتفع.كازاخستانشمرقيجنوب

2.كمأ7وء27مساحتهاوتبلغالبحر.سطحمستوى

87ومنها،الشرقيالجزءفيكم01البحيرةعرضويبلغ

منهاالغربىالجزءفيالماءيتميز.الغربيالجزءشىك!

الجزءمياهأنإلافيها.إيلينهرمياهتدفقبسببلةبالعذو

بلخاش،بحيرةفيأنهارعدةتصب.مالحةمنهاالشرقي

نوفمبرشهرمناعتبارأالتلوجتغطيهامنفذ.لهايوجدولا

أبريل.شهرحتى

-984هـ،322-)235زيدأبو،البلخي

وفلكيجغرافي.البلخىسهلبنأحمدزيدأبو34!م(.

عمل.فارسببلادبلخقرىبإحدىوأ!دمسلما.ومفكر

بدراسةالاهتمامبدأثماششرعية،أ!لوماودرسمدرسا

فيوهوالمعروفالمفكرأعنديايدعلىأ!لسفةواالملك

مجموعةالبلخىإلىوتنمسب.والأربع!تالسابعةص

إلانعرفلامصنفاممتينمنتقربالمؤأغاتمنكبيرة

كتابهإلىالجغرافيةالبلخيوترحائسهرة.فقطأسماءها

م029هـ،803سنةفيوضعهالذيالأقاليمصورة

تقوليم:مثلأخرىبأسماءالكتابهذاويعرفتقريبا،

شبهالأقاليمصورةوكتابالبلاد.أشكالأوالبلدان

البلخيقسموقد،التوضيحاتببعضمصحوبأطلس

جزءكلعنتكلمثمجزءا،عشرلنإنىفيهالأرض

باختصار.

)الجغرأفيا(.والمسلمينالعربعندالعلومأيضا:انظر

767هـ،024-)015سعيدبنقتيبة،البلخي

حافظإمامرجاء.أبوالبلخيسعيدبنقتيبةم(.855-

والليثمالكاسمعسنة،صاحب،رحالة،محدت

.كتبماجةابنسوىالجماعةعنهوروىوطبقتهما.

803البخاريلهوروى،طبقاتثلاثعنالحديث

حديثا.866ومسلم،أحاديث

المكية.ادكريمالقرآنسورمنالبددسورة6.سوراليلد،

آياتهاعدد.التسعونالشريفالمصحف!فيترتيبها

القسمفيلورودهاالبلدتسميتهاجاءت.أيةعشرون

أصسورة.ابهافتتحتالذي

والإيمان،العقيدةبتثبيتتعنىالكريمةالسورةهذه

الأبراربينوالتمييزوالجزاء،بالحسابالإيمانعلىوالتركيز

.والفجار

هوالذي،الحرامبالبلدبالقسميمةال!صالسورةابتدأت

عندالرفيعلمقامهوتكريما،لشأنهتعظيماعيههسر،النبيسكن

اغترواالذينمكةكفاربعضعنتحدثتثم.ربه

وأنفقواك!لح!،اللهرسولوكذبوا،الحقفعاندوا،بقوتهم

الأموالإنفاقأنمنهمظناوالمفاخر،المباهاةفيأموالهم
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بالحجةالاياتعليهمردتوقد،اللهعذابعنهميدفع

القيامةأهوالتناولتثم.الساطعوالبرهانالقاطعة

منالآخرةفيالإنسانيديبينيكونوماوشدائدها،

يقطعهاأنيستطعلاوعقباتومتاعب،مصاعب

السورةوختمتالصالثوالعملبالإيمانإلاويجتازها

اليومذلكفىوالكفارالمؤمنينبينأشفريقباالكريمة

دارفىالأشقياءومآلالسعداء،مآلوبينت،العصيب

الجزاء.

القرانآيات)ترتيبالكريمالقرآنأء!ما:انظر

الكريم.القرانسور(؟وسوره

العالمبددانعدىمصطبيطدقالئا!ابان

اسمالماضيفىالبلدانهذهعلىأطلقوقد.الفقيرة

،الانيفضلونالاقتصاديينأكثرولكنالمتخلفةالبلدان

الناميالبلديعانينموا.الأقلالبلدأو،الناميالبلداسم

وطنيناتجوله،الطاقةمصادرفيوقلةالطعامفينقصا

جميعقيمةهوالإجمالىالوطنيوالنابخ.هـخفضإجمالي

.واحدةسنةفيبلدأيينتجهاالتيواتررماتالسلي

النابخأساسعلىالبلدانالاقتصاديونهـايصنفوكثيرا

الإجماليالوطنىالناتجأيللفرد،الإ.جماليالوطنى

.السكانعددعاىمقسوما

ومرد.الناميةالبلدانغالبيةفيبكثرةالسكانشزايد

بقاءمعالوفياتنسبانخفاضإلىالأولىبالدرجةذلك

عواملتوافرتإذاالسكانوكثرة.مرتفعةإبدالموانعسب

الفردلأنشكولاالثروةفىتزايداتشكلإعدادهم

هوبلعظيمةثروةذاتهفيوهو.منتجكائنالإنسانى

عندالسكانيةالزيادةولكن.الثرواتلممائرثماراسةأساس

علىالضغوطمنمزيداتسببالإعدادعواملقصور

وأنظمةكالالات،الماديالمالورألر،الثحيحةالموارد

النامية.الأقطارفيجداقليلةتعتبرالتى،الفكل،لةالنقل

كالتعليمالاجتماعيالمالرأسعلىذاتهل!الق!وينطق

،المرضويؤدي.الحكمواستقرار،الصحيةوالأزظمةالجيد

الزراعيالإنتاجإبقاءإلى،المعداتونقص،والآمية

المناطقفىالضرربالغةالعواملوهذه.متدنيينوالتجاري

ويعتمد،الناميةالبلدانفىالناسأكثريعيشبثالريفية

ماإذاكثيراويعانون،اثنينأورئيسىمحصولعلىالناس

.المحصولاتهذهالمخلأصاب

بعضبمساعدةأحياناغنىالأكثرالأقطاربعضتقوم

ليسالتقدملكنالفقر،علىالتغلبفيالناميةالأقطار

فىولاسيمافقرا،أكثرالأقطاربعضتصبحإذمتساويا.

فييعيشونالعالمسكانأرباعثلاثةولايزالإفريقيا،

النا!ية.البلدان

فإن،تاريخيةأسبابولهامعقدةالناميةالبلادومشكلة

لماالاستعماريةالعسيطرةتحتوقعتالناميةالبلدانأغلب

.المستعمرونفيهاطمععظيمةثرواتمنفيها

الطامعة،القويةالدولبيننهباالثرواتهذهتزالولا

،الأثمانبأبخسأخذتهالدولهذهمنشيئاأرادتإذاالتى

لقد.الأثمانبأبهظالناميةللدولمنتجاتهاتقدمحينفي

العالمفيوالتعاونوالأمانةوالعدلالصدقفضائلاختفت

الخاصة.المصمالحتوجههالذيالتعاملوسادالان

الثالث.العالمالخضراء،الثورة:أيضاانظر

فيهايعيعقمتقاربةمساكنمنيتكونمجتمغاليلدة

الحجمفيوالقريةالمدينةبينوسطوهى.ويعملونالناس

شيخ.أو)مختار(عمدةأوبلديمجلسلهايكونوقد

صغيرفبعضها،الحجمحيثمنالبلداتوتختلف

كبير.وبعضها

وثقيلمكتنزجسمذو،الحجممتوسطكدباليلدج

وأكتافقصير،ووجهكبير،رأسوله.بانخفاضومتدل

2وه22بينالبلدجوزنويتراوج.قويةوأرج!!عريضة

بخطوطموشحارماديااوأحمرلونهيكونوقد.كجم

لمصارعةإنجلترافييستخدموكانبنيا.أوأبيضأوداكنة

عامحتىالميلاديعشرالثالثالقرنمنذوالدببةالثيران

قانوني.غيرالرياضةمنالنوعهذاصارحينأم835

المتميزةالسلالاتأكثرضمنحالياالبلدجويصنف

بعفالغربيين.لدىمدللاحيواناويعتبربالهدوء.

فة.لجراا:نظرا0وررلبلدا

الخشبأنواعأخفالبدزاخشبيعد.!حشباليلزا،

يزنالبلزا.شجرمنوينتجالتجاريةللأغراضالمستعمل

إلىاستنادا3كجمام48حواليالبلزاخشبأنواعأخف

بالفرنتجفيفهابعدووزنتبالهواءتجفيفهابعدقيستعينة

الثقيلةالأنواعأماالفلينوزنثلثمايعادلوهوالحراري

وزنخفةوسبب3.كجمام032إلىوزنهايصلفقدمنه

عندالخشبهذاخلايايملأالهواءأنإلىيعودالبلزا

آنيةتشبهعاجيلونذاتأزهاراالبلزاشجرةوتنتج.تجفيفه

وبذورا.ثمارأالأزهارهذهوتنتجالأزهار،

المكسيكجنوبمنتمتدمناطقفىالبلزاشجرةتنمو

لأمريكاالغربيالساحلامتدادوعلىفنزويلا،شمالحتى

منكبيرةأعدادوتقطعبوليفيا.إلىجنوئاوتمتدالجنوبية

لهمنتجةدولةأكبرتعدحيث-الإكوادورفيالبلزاأشجار

الغربيةالهندجزروفيكوستاريكا.فيوكذلك-العالمفي

الفلينى.الغربيةالهندجزرخشبباسمالبلزاتعرف
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امرأةأوصغيرطعليحملأنبم!سحيتحداحفيصحمتصالبلزا

فيالمستعملالحمتم!هدا)أعلاه(،بسهوا!ا!احهأصكميرةكمية

!هـيمةشحرهمريؤحد،أحرىومشحاتئراتا!اأا!ادحصئ

.()أ!س!الاتييةاأمري!طدىتمموالأوراق

جم!!

!.و/.*،صرمرذ

-ص

ور!ه

بينأ!نهويتراوح،حريريوملمسبريقالبلزاولخشب

فيورديلونمنأثرويخالطههالشاحبوالأصفرالأبيض

.الشجرةلجذعالداخليةال!جزاء

مجسماتنماذجصنعفيالبلزاخشبيستعمل

.الطائراتمقصوراتبناءفييستعملكما،الطائرات

وقواربالشاحناتوهياكل،الزوارقأنواعوتصمئلعض

خواصهوبسبب،الحشبهذام!أيضاوالعواماتالنجاة

مغلفة--مبطةبمثابةالبلزاخشبيستعملالعازأ،،

وكذلك،الحاضناتوفي،المبردةالتخزينغرفلجدران

التبريد.وشاحنات!مياراتفي

كاتبم(.0851-971)9دوأولوريهفياك،

.الميلاديعشرالتالسعالقرنفىالروائيينأهممن،فرنسي

التيالمركبةالروالطكشفواالدينالكبارال!ضابأولكان

عنتمهيديةبدرامعةقامواالذينومنبالمجتف!الناستربط

الإنسانية.علىللبيئيةالعميقالتأثير

وهيالإنسانيط،الكوميدياعلىبلزاكشهرةقامت

وأالرواياتذلكفيبماتقريبا،أدبىعمل09منسلسلة

بكتابتهبلزاكحاولوقد.القصيرةوالقصصالح!صايات

التىالعواملويدرسيكتشفأنالإنسانيطالكوميديا

،أم978عامثورتيبينالفرنسيةالحياةتحكمكانت

صورمجردالروائيةحبكاتهماكالتغالبا.أم83و.

والاقتصاديةوالسياسيةالاجتماعيةأخغيراتاتمث!بلاغية

الوقت.ذلكفيصرنساعلىطغتالتيأ!اسعةا

والحرفالمهنمنعددا!تاباتهفيبلزاكرأدخل

فىشخصيةألفيمنأكثروهماك،الاجتماعيةوالطبقات

أكثر،أوكتابينفيمنهاالعديدتكررالإنسانيةالكوميديا

الالممتمراريةمنقوياطابعاالسلسلةهذهأعطىمما

منمشاهدفيالإنسانيةالكوميديابلزاكنظهم.والتماسك

اللأريافوحياةأم(.)834الكبيرجوريوالخاصةالحياة

العمابنالباريسيةوالحياةأم(.)833جرانديتيوجيني

شوانزذاالعسكريةوالحياةام(.)846بيت

(ام)841كئيبةعلاقةاسمياسيةوالحياةم(.)1826

أم(.)834المطلقعنالبحثفىفلسفيةدراساتر

،المعقدةالروائيةوحبكاتهالعنيفالأدبياأسلوبهالتقدر

بقيمتهاتحتفظالإنسايةالكوميديال!ش.المخ!ووصفه

لأناسوتصوير،ملحميةوواقعية،دراميةقوةمنفيهالما

.يعملون

-أم)832!نةهزليةقصصاأيضابلزاككتبو

فرانسوابأعمالفيهامتأثرارواياتومجموعةام(،837

تاريخيةمقالاتوقدمتمثيلياتعدةكذلكوكتب.رابيليه

.المجلاتمنلعددومميا!مية

تعيساصباهفترةفيوكانبفرنساتورفيبلزاكولد

باريسفىالقانونودرس،والمدرسةالبيتمنكلفي

يصبحأنذلكبعدقررثمأم(،981)1816من

كاتبا.

بالكتابة،عمرهمنالباقيةسنةالشلاثينفترةبلزاكملأ

وقاده.النسائيةوبالعلاقاتالماللجمعمتحمسةوبخطط

التفكيرفيخطيرةكوارثإلىوالقوةالغنىنحواندفاعه

،فواتيرهيدفعوحتى.باهظهةديونتحتتركهالذيالمالي

16منأكثرمايكتبغالباكان.بغيظيكتبكانفقد

عددتناولمعمستيقظا،مرةكلفيولأسابيعيومياساعة

روايتهورفعتهالسوداء.القهوةأكوابمنلايحصى

موتهقبلإلآبلزاكيتزوجلم.أصشهرةابدايةإلىذاشوانز

بشهور.

تشيكيا.جمهوريةأقاليمأحدلوهيميا،فيمدينةللزن

الميزيهمانهرينملتقىعندوتقعبلسن.أيضاوتسمى
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كانت.نسمة471)555سكانهاعددالردبوزا.ونهر

معالحروبأيامفيكاثوليكيةرومانيةقلعةبلزن

وهيالحصار.محاولاتكثيراوقاومت،البروتستانت

العسكريةالمعداتتنتجالتيسكودامصانعمركز

.والسيارات

الأتجطرمننوعاثلاثينمنلمجموعةاسمناب

تنمو.الجديصريمةفصيلةمنالشجيراتأوالصغيرة

نصفمنالحرارةالمعتدلةالمناطقفيالبلسانأشجار

!مبعإلىخمص!منالبلسانلاوراق.الشماليالكرة

منكبيراعدداالنجاتويحمل،الأطرافمسننةوريقات

الأرجوانيةالشكلالتوتيةوالثمارالصغيرةالبيضاءالأزهار

والمربىالفطائرلصنعالثمارتستخدم.اللونالحمراءأو

بعضلصنعالأوروبيالبلسانأزهارتستخدمبينما

.المشروبات

قةور

احتشاءواالصي!!يالمظهر

ثمارهاتسمى.الجديصريمةفصيلةمنشحيرةأوشعحرةالبلسان

والفطائر.المربىلصمعأحياناوتستحدمالبلسانتوت

تفريغويمكن،إزالتهيمكنطرينخاعالبلسانولساق

منهصنعوقد.النفر!وبنادقالصافراتلصنعالساقهذا

تعد.السامبوكتسمىموسيقيةآلةالقدماءالإغريق

سامة.الناضجةغيروالثمار،والأوراق،والسيقانالجذور،

مميقانمنمصنوعةلعبمنالأطفالمنكثيرتسمموقد

المجوفة.البلسان

بسرعةوينمو،الرطبةالمساحاتفيبقوةالبلسانيخمو

الشجيراتبعضتسمىماوكثيرا.أدغالشكلمكونا

الفصيلةإلىانتمائهاعدممنبالرغمبالبلسانالأخرى

نباتأم!ا،السماقاواقعفيهوالسموبلساننفسها.

القيقب.فهوالبقلدر

.السماق؟نباتالبقلدر،:أيضاانظر

.الجديصريمةفصيدةمنجميدةشجيرةالماءللسان

أزهاراتنتج.الهولنديةجلدرلاندمقاطعةموطنهاأنيعتقد

عناقيد.شكلعلىتنموالكرةتشبهعطرةبيضاءكبيرة

تتفتح.بالقيقبشبيهةداكنةخضرأءأوراقالشجيرةلهذه

حمراءثمراتالخريففيلتعقبهاالربيعأواخرفيالأزهار

نحوإلىتصملحتىالماءبلساننبتةوتنمو.العصارةكثيرة

أمتار.أربعة

تربةفيالساطعةالشمستحتالماءبلساننبتةتنمو

النباتاتفىوفرةأكثرالثمراتإنتاجويكون.خصبةمبللة

وثلاثية.ثنائيةمجموعاتفيزراعتهاتتمالتي

رائحةذاتراتينجيةموادعدةعدىيطدقاسماليلسم

دائمةأشجارمنخاصةأنواعمنتستخلص،عطرية

سبيلعلىكندافبلسم.النباتاتمنآخروعدد،الخضرة

تنوبأشجارقلففىموجودةبثورمنيسشلص،المثال

الطبية،والمراهمالأدويةصناعةفيويدخل،البلسم

مادةوهوتولوبلسمأما(.)الورنيشالملمعةوالأصباغ

فيشجرةمنفيستخلص،البنياللونإلىتضربحمراء

ويستع!ل.توليفيرمميروكسيلوناسمهاالجنوبيةأمريكا

اللبانوفيالحنجرةأدويةتركيبفييدخلوعنصرامطوا

تسمىشمجرةمنبيروبلسميستخلص)العلكة(.

وجنوبها.أمريكاوسطفيتنموبيرايرايميروكسيلون

.حقيقيانبلسمانأنهماعلىوبيروطولوبلس!اويعرف

وأالبنزويكحمضعلىيحتويالذيهوالحقيقيوالبلسم

السيناميك.

فيالبريالنبات؟الراتينجبمالبلسمتنوب:أيضاانظر

مكة(.)بلسمالعربيةالبلاد

مادةوهومكة،بدسمباسمأيضايعرفجليعاديلسم

رائحتهابسببالزمانقديممنذأممتخدمتراتينجية،

طبي.كمرهمبفائدتهاالناسولاعتقادالعوية

دائمةصغيرةشمجرةنسغمنجليعادبلسميستخلص

ويستعمل.والحبشةالعربيةالجزيرةشبهفيتوجدالخضرة

منالمستخرجةالعطريةالمادةإلىللإشارةأيضاألاسمهذا

الحور.زيتمنأنواععدة

فىالبريالنباتبمالراتينجالحوربم،الحبق:أيضاان!

مكة(.)بلسمالعربيةالبلاد

الهند.فىحودئاتنموبستانيةنبخةالحددقةيلسم

يبلغلارتفاعلحماقهاوينمو.البساتينفيدائماوتزرع

واوراقه،العصارةكثيرسميكوهو.سم75حوالي

الأزهارأما.الشكلرمحيةالصفرةإلىتضربخضراء

ورديةأزهارذوالأصلىونباتها.البتلاتمنتظمةغيرف!

الأبيضمنمتعددةأخرىألواناهناكولكن،اللون
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.أحساثاقر!تممرالحديقةبلسمأزهار

ذاتأصماثهناكر.أسقالىاالأحمروا،والقرمزيوالأصفر

يشبهالخلفمنناتئمهمازلهازهرةكا،مزدوجةأزهار

سويقاتعلىالأزهارتنموخنجر.أبينباتزهرة

يكونللزينةالأزهارهذهقطففإنلذا،القصيرةالنباتات

ملامسةأيفإنثمارها،مانضجتوإذا.ابوىعديم

وتعد.م!صانك!!فيالبذوروتتناثرتنفجر،الثمرةتجعللها

شأنهمنصقيعأيولكنسهلاأمراالحديقةبلسمزراعة

أبهىفيتكونالجمالرائعةنباتاتوهييقتلها.أن

أحواضفيكبيرةبأعدادمجتمعةمازرعتإذاصورها

المجزاعة-نباتويعد.ال!لوانمنمجموعةلتعطيالزراعة

ينمووهو؟الحديقةبلسمشصيلةمن-الصفراءالأزهاراذو

الأزهاراذوأ!ملاياابلسموكذأسك،الرطبةالغاباتفي

وجداولالأنهارضفافعلىينموالذياللونالقرنفلية

.المياه

الهملايا.بلسم؟الزهرة:ايضاانظر

البلادفيالبريالنباتانظر:.شجرةالمر،البلسم

المر(.البدسم)شحرةالعربية

)طسمالعربيةالبلادفىالبريالنباتانظر:.مكةبلسم

!كة(.

سميكة،سيقانله،جذابطويلنباتالهملالايلسم

قرنفليةأزهاروأط.العصارةكثيرة،الحمرةإلىضاربة

أخضرفلونهاالأوراقأما.القرمزيباللونمنقطةأرجوانية

علىالهملايابلسموينمو.بيضيش!صلوذاتفاغ،

نصفأنحاءجميعفيالجداولروالأنهارالقنواتضفاف

الهند.شمالإلىالأصليموطنهويرجع.الشماليال!صة

أمتارثلاثةيبلإرتفاعهحتىينموانأ!ملاياالبلسماويمكن

الأماكن،منكثيرفيضاراعشباويعد.الأولىستهفي

بعضفىيزرعولكنه،المحليالنباتنموعلىيؤثرأ،له

.الأحيانا

البلسم.:أيضاانظر

بدزن.:انظر.بلسن

السمكعناعة،السردينان!:.سمكاليلشار،

(.حدوللر

مثل،الخواضةالطيورمننوعا06منواحداليلشون

منقارذو،لطفطائرأجملشونوا.والواقالأبيضالبلشون

وله.عينيهداخلإلىتمامايمتدحألهيبدومدلبي!

أرجلمثلالعصاتشبهوأرجلنحي!عمقعلىصغير،رألص

طويل،عرفله،البلشونمننوعشهناك.أطقلقارأص!ص!صا

جميعفىالبلشونويعي!.حسمهر،رقبتهعلىوريش

أنتاركتيكا.ماعدا،القارات

الطويلةأرجلهيجعل،البلشونيطيرعندما.العادات

الكركي،أما.أجنحتهب!ترأسهويحني،حلفهمستقيمة

طيورتبني.ممتدةوأعناقهاتطرفهي،منجلوأبوواللقلة!،

علىطعامهاتصطادولكنهاإليهاتأويأعشاشاالبلشون

ويتكون.البلشونمأوىتسمىأعشاشهاوأماكنانفراد.

أعاليفيويبنى،العصيوحزمالسائبةالعصيمنالعمثر

ولستثلاثبينماالأنثىوتبيض.الشجيراتأوالأشجار

أسابيعلعدةالحركةعلىالبلشونفريق!روالأ.بيضات

الأفراخهذهإلىالطعامالأبوانينقلولدأسك،الفقسبعد

الطران.تستطيعحتىأ!مغيرةا

امتدادعلىالطعامعنبحثاالماءفيالبلشونيخوض

وعلىصمتفي،واسعةبخطوات،المياهمجاريشواطئ

ورأسهطويلةمدةالأحيانبعضفيأطائراويقفانفراد.

الواقعفيولكنه،النومفيمستغرقكأنهويبدو.كتفيهلين

وجرادوالضفادعالسمكمنفريستهالصبربفارغينتظر

فإذايلتهمها.التيالصغيرةالحيواناتمنوغيرهاالبحر،

تشمل.الرمحيشبهالذيبمنقارهيصطهادهافإنهفريستهرأى

)مالكالرماديالبلشونالطيور:هذهمنالمعروفةالأنواع

العالمفيالأزرقوالبلشون،القديمالعالمفي(الحزين

لجنوبيالمميزةالأنواعمنالأرجوانيوالبلشونالجديد.



الممراتعسديوجدرمعروفطائر(الحزين)مالكالرماديالبلشون

.والقنواتالحريالىسريعةوالأدهارالمائية

الأكثرهو،الأبيضالوجهذووالبلشونواسيا.أوروبا

الأسترالية.الأنواعبينشيوعا

طائر.،الواق،الكركىالأبيفبمالبلشونأيضا:انظر

التيالثمانيةالطورأنوأعمننوعالأبيصالبلشون

منكغيره،الأبيضوللبلشون.البلشونلعائلةتنتمي

طويلومنقار،طويلةورقبة،طويلةلمميقان،البلشونات

وتنمو،أبيضريشالأبيضالبلشونطيورولمعظم.دقيق

طويلةريشاتالتزاوجموسمأثناءالأبيضالبلشونلطائر

بعضفيالريشاتهذهتسمى،والرأسوالرقبةالظوعلى

إيجريت.الأحيان

العالمأنحاءمعظمفىالأبيضالبلشونطيورتعيعق

الأبيضالبلشونطوليترأوح.القطبيتينالقارتينعدا

إلىجناحهطولويصلسم،ا20و48بينالنموالمكتمل

سم.أ07

قبعاتلتزيينالأبيضالبلشونريمقاستخدامانتشر

القرنوأوائلعشرالتاسعالقرنأواخرأوروبافيالنساء

كبيرةأعدادايقتلونالصيادونفكان،الميلاديينالعشرين

38الأبيضالبلشون

فىأعشالتحهعلىويطلقالأشجارعلىعشهينسجالأرجوانىالبلشون

.البلشونمأوىالمستعمرات

منكثيرةأصنافاعرضمماريشهاعلىللحصولمنه

البلشونيحميقانونإصدأرأخيراوتم.للانقراضالبلشون

لهذينونتيجةالأزياء،وتغيرت،الصيادينمنالأبيض

تدريجيا.الزيادةفىأعدادهبدأتفقدالسبيين

الأصنافأصغرالأبيصالماشيةبلشونيعتبر.أنواعه

ولونهءسم.طولهيبلغمكتنزطائروهوانتشارا،وأكثرها

صفراء.وسيقانهأبيض

إفريقياهوالأبيضالماشيةلبلشونالأصلىالموطن

الجنوبية،وأمريكاإفريقيا،فيانتشارهازدادولكنواسيا،

القرنمنالثلاثينياتأواخرفي،والشمالية،والوسطى

إلىمنهالاسيويالنوعانتشاروامتد،الميلاديالعشرين

غينيافاستوطن،العشرينالقرنأربعينياتأواخرفيالجنوب

وأستراليا.الجديدة

الأبيفالبلشونفهوالنوعهذاأصنافأكبرأما

علىبيضاءطويلةريشاتوله،سم09طوله،العملاق

إلىالضماربالأبيضالبلشونأغلبويعيش.ظهره

المتحدةالولاياتالخلئفيساحلبمحاذاةالحمرة

ولهذا.الغربيةالهندجزروفي،المكسيكوفي،الأمريكية
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طويلة،سسيقاديتميزاجلشود،ا!صيلةإلىيشميالأبيضالبلشون

أصلمتموا!،اساعألهىتمالية،هـهاك.ودقيهتطوي!!ومسقار،طويلوعق

ممها.ألواعثلاتةأعلاهالشكلويبين

وعنقهرأسهأ!نوالاخرتماماأبيضأحدهمالونانالبلشون

أنواعوأندر.اللونفرماديالجسمأماالحمرةإلىضارب

يسمىماأوالصينيالأبيف!البلشونهوالأبيضالبلشون

منقليلةمناطقوفيكوجهونجفيفقطالموجودسوينهو

.المانجروفان!:.الشماليةكوريا

الماءمنبالقربالأبيضالبلشونمعظميعيش.عاداته

الموجودةالأخرىوالحيواناتوالضفادعبالأسماكويتغذى

بلاساكناالأبيضالبلشونيقف.بداخلهأوالماءحول

فإذا.فريستهيصطادأنيريدعندماالضحلالماءفيحراك

يقوموقد.بمنقارهلالتقاطهايسرعفإنهمنهاقتربتما

بلشونويتغذىبطء.وفيخلسةبتعقبهاأوفريستهبمطاردة

والخيلالماشيةقطعانيتبعوهو،بالحشراتالأبيضالماشية

التىالحشراتليأكل،المراعيحيواناتمنوغيرها

.الحيواناتهذهرعييحركها

أنواعمنغيرهمعغالبا،الأبيضالبلشونلعيع!

ويبني.المئاتإلىتصلقدكبيرةمستعمراتفي،البلشون

ماعادةالأنثىوتضع،والكبيرةالصغيرةالاشعجارفيعشه

أخضرأوفاحأزرقلونذواتبيضاتوخمسثلاثب!ت

كلاويقوم،الفقسبعدبالريشالصغاروتغطي.فاع

ويتجوللها.الغذاءوإحضارالصغاربرعايةالابوين

أماكنفيرؤيتهويمكنكثيرا،التزاوجبعدالأبيضالبلشون

عشه.لهايوجداقيغير

الطائر.:أيضاانظر

)صورة(.الأبيضالبدشونانظر:.الثلجيالبلشون

طيورم!أنواععدةمنواحدالليليالبلشون

بصفةليلاتصطادلأنهاالاسمبهذاسميتالتيالبلشونات

سماكة،أكثرومناقير،كبيرةأعينالليليوللبلشون.عامة

الأسودالليليوالبلشون.البلشوناتبقيةمنأقصروأرج!!

آسياأنحاءجميعفىويوجدانتشارا،أنواعهاأحضرالإكليل

وله،سم06طولهويبلغ.والأمري!ضينوإشريقياروبارأو

وكذلك،الرماديللونيميلوذيله،أسودانوظهررأس

الرأسومقدمةوالصدرالعنق:الأخرىالأجزاءأما.أجنحته

الأشجارعلىمستعمراتفىيعيشوهوبيضاء.فكلها

والقصب.

الليلي.نانكنبلشونهيالمماثلةالأستراليةوالأنواع

الشكل.خفيبمنقارفيتميزالمنقارالقاربىالبلشونأما

فريسته.موقعلتحديدأطمساعلىيعتمدأنهويعتقد

التاريخماقبلعصرفيعاش،بحريحيواناليلصور

لهضخماحوتايشبهكان.سنةمليونمائتينحوقبل

المجاديف.تشبهأطرأف

التاريخ.قبلماحيوان:أيضاالظر

داخليبخليجالبلطيقبحريحر.اليلطيق،

جزيرةشبهويفص!أوروباشمالييم!يالمساحة

كما،الأوروبيةللقارةالشمالىالساحلعنإسكندينافيا

والسويدوبولنداالشرقيةوألمانيافنلنداتصلحلقةيعد

ك!9--ثاقلئد

لا؟حم!م!نهكحح

"-ى!ربطرثه!برجتالينء.لم

!دحرلى!نماسرء

خماجوتاة.لاجمهءريجا..روسما

كاا!صالتوج!/بركلسدأ -ء/8!."لاليا

لتوانيا

لساونلمل!اث!فطءرول!هيا

س!أتث!ك

نهالماأستشتث!يناالنلاليو02نجت

أوروبا.شماليفييقعالبلطيقبحر

ارك

كناه

كيلل
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والمحيطالشمالببحرولتوانياوإستونياولاتفياوروسيا

2،كم000.004منمايقربممساحتهوتبا.الأطلسى

أعرضعند-كم056وعرضه،كمأو005طولهويبلغ

ساحلهطولويبلغ،الساحلامتدادوعلى-فيهنقطة

وتفرعاته.خلجانهذلكفييدخلكم00082

كوبنهاجن،منكلفىمهمةموانئوهناك

وتؤمن.وستوكهلموريجا،وكليبدا،،وكييل،وغدانسك

إلىالسويديالبلطة!شاطئمن!رأممرا!ظ!ة

البلطقبحرفتربطكييلقناةأماللسويد.الغربيالساحل

وشبهالدنماركبينمضيقمنأكثروهناك.الشمالببحر

الكبير،الحزامتشملالمضايقوهذهإسكندينافيا،جزيرة

بحرمنالمؤدية)أوريسوند(والساوندالصغير،والحزام

يمتدانطويلينخليجينهناكأنكما.كاتجاتإلىالبلطيق

وبوثنيا،فنلنداخليجاوهماالبلطقبحروشرقشسمال

آلاندجزرأماريجا،خليجمدخلالجزرمنسلسلةوتحمى

بوثنيا.خليجفتحةعبرحاجزأفتشكل

فيسوفأكبرالبلطيقبورصةيورصلأ.اليلطيو،

قسموهناك،العالمدوللختلفالتابعةالسفنلتأجيرالعالم

مهمةعالميةسوقوهي.الجويةوالخدماتالطائراتلتأجير

أعضاؤهايتكون.النباتيةوالزيوتوالبذورالحبوبلتجارة

ميناءأيمعتجاريةاتصالاتلهممنتخبينعضوألفيمن

انشئتشفويا.أعمالهمإدارةعلىاعتادواوقد،العالمفي

البلطيقبورعةالكاملواسمهاأم474عامالبورصةهذه

.لندنمدينةفيوتقعوالشحنللتجارة

دولمنمجموعةالبدطقدولدول.اليلطيو،

هذهكانتوقدولتوانيا.ولاتفيا،إستونيا،تشملمستقلة

عاموحتىام189عاممنذمستقلةالثلاثالدول

السابقالسوفييتيالاتحادعليهااستولىحينام049

ما199عاموفي،سوفييتيةجمهورياتإليوحولها

الاتحادعنالجمهورياتهذهمنواحدةكلانفصلت

.أخرىمرةاستقلالهاوامشعادتالسوفييتى

للدنماركيين،خاضعةالثلاثالدولهذهكانت

استقلالهاقبل،الروسثم،فالألمان،فالبولنديينفالسويدبن،

منكلحافظتفقدذلكمنالرغمعلىام،189عام

وآدابها،،الأصليةلغاتهاعلىولتوانياولاتفياإستونيا

إمبراطوريةمنجزءاالدولهذهكانتوقدوتقاليدها.

.أم419عامالأولىالعالميةالحرببدءقبلروسياقيصر

بالقيصر،أم179عامالروسيةالثورةأطاحتوعندما

هجومفرصةبذلكمنتهزةباستقلالها،البلطقدولطالبت

موقفها.لتقويةروسياعلىالمتحالفةالدول

دولوازنت،العشرينالقرنمنالثلاثينياتوفي

الاتحادإلىوانتمائهاألمانياإلىانتمائهابينالبلطيق

ساقامةأم939عامالسوفييتيالاتحادطالبوقد.أسموفييتي

عاموفي.ذلكلهوتحقق،البلطيقدولفيعسكريةقواعد

واعتبرهاالثلاثالدولهذهالسوفييتيالاتحاداحتل0491

دولبغزوالألمانيالجيمققامأم419عاموفي.منهجزءا

استعادوهاالروسولكن،الثانيةالعالميةالحربأثناءالبلطيق

تابعةالمنطقةوبقيت.أم459وأم449عاممنالفترةفي

الدولانفصلتحيثام199عامحتىالسوفييتيللاتحاد

.أخرىمرةاستقلالهاونالتعنهالثلاث

لتوانيا.لاتفيابمإستونيابمأيفئا:ان!

المناعة.،الدمانظر:.البلعمة

والفمالأنفيربط،الشكلمخروطىأنبوباليلعوم

وله،سمأ3البلعومطولويبلغوالمريء.الصوتبصندوق

البلعومويستخدم.مخاطيةبأغشيةمبطخةعضليةجدران

البلعوميقوم،ذلكعلىوعلاوةمعا.والطعامللهواءممرا

حروفأصواتإخراجفيخاصة،الكلامفيمهمبدور

العلة.

منالبلعوميدخلالهواءفإنشخص،يتنفسوعندما

(الصوت)صندوقالحنجرةخلاليمرثم،الفمأوالأنف

هذاويعكس.الرئتينإلى(الهوائية)القصبةوالرغامى

.زفيراالمرءيخرجعندماالمسار

الشخصيبلعوعندما.الفممنالبلعومالطعامويدخل

الصوتيةالحبالوتنغلق،الحنجرةفتحةاللهاةتسدطعاما،

الرغامى،فيالطعامدخولالحركاتهذهوتمنعتلقائيا.

.المعدةإلىالمريءأسفليمرفإنهذلكمنوبدلأ

كرأ!ري

بصسدوقوالفمالأنصيصلالشكلمخروطيعضلىأنبوبالبلعوم

معا.والطعامللهواءممراويستخدموالمريء)الحمحرة(الصوت
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للعاريا.وسط!ىالملقانجماللرواد

الشعبليةبلغارياجمهورية

شرقطجسوب،البلقانجزيرةشبهفيتقعدولةيلغاريا

والسهولأ!دياناتتخللهاجبليةأراضيهاومعظم.أوروبا

مناطق.عدةفيالخصبة

القرنمنالأربعينياتأواخرحتىالبلغاريينمعظمكان

،المزارعفيويعملونالريفيةالمناطقفييقطنون،العشرين

كثيرويعم!!.المدنفيمنهمالثلثينحواليالانويسكن

المعدلية،الأدواتوإنتاجالأغذيةتصنيعمعاملفىمنهبم

للاقتصادبالنسبةأهميتهاعلىتحافظلازالتالزراعةانغير

.البلغاري

حواليقبلبلغاريافيالحضاراتأولىالتراقيونأس!

الإمبراطوريةمنجزءاالإقليماوأصبحسنة3و...

وبينألميلادي،االأولأغرنام!الأربعينياتفيالرومانية

بلغارياحكمتالميلاد،قبلوالرالكشرالسابعالقرنين

.البلقانجزيرةشبهمعظمإلىامتدتقديمةمملكة

الرابالقرنأواخرفيالبلادعلىالعثمانيونا!شولى

البلغاريونانفصل،الروسمنوبمساعدة.الميلاديعشر

أجلاداونالتأم878سةفيالعثيانيالحكمعن

مأ809!شةالتاماستقلاأ!ا

الحكمنظام

!ميطرعندماالشيوعيالحكمتحتبلغارياأصبحت

تداروبقيتالحكمدفةعلىأم469سنةالشيوعيالحزب

الثمانينياتوفي.الثمانينياتبدايةحتىالشيوعيينقبلمن

فىالإصلاحاتبعضإجراءإثروعلىأحشر!!،اأغرنامن

الحركاتبعضحدثت)السابق(،المسوفييتىالاتحاد

لمسايرةالشيوعيالحزبواضطربلغاريا،فيالإصلاحية

موجزةحقائق

صوديا.:العاممة

رية.اصلطا:الرسميةاللغة

الشعمية.دلعارياحمهورية:الرسميالاسم

الغر!إلىالشرقمنمسالةأبعد.2!كا011،!21:الملساحة

الساحلامتداد.كم274الحنو!إلىاصتسمالاومنكم،294

كم.282

البحر،سطحفوقم52922ارتفاعهارموسالاقمةالأعلى:الارتفاع

اسحر.اسصر!مستوىالأدنى

نسمة.8لأ000.514أم699لعامالسحارتقديرات:السكان

%17:السكانيالتوزيع20شحصاكم08:السكايةالكثافة

مأ9!2سمةإحصاءحس!.الريصسكالى%92،المدلىسكاد

م1002سةتقديراتأما.7244728.أحس!طداعددكالى

!سمة.000/4218:لهي

لمحرالشعير،،الشاميةالدرةاسقف!ا؟الزراعة:الرئشةاللنتجات

المصنعة،الأغذية،الآلات:الصناعة.الحلي!،التبع،العنصالسكر،

،الرصاص،الكبريت،الملح:التعدين.الأقممتمة،معديةمشجات

.المحاس،الكاول!!

العزيز(.)وطنيرودينا!!"ميلا:الوطنىالنثيد

انظر:،الضىالوحدةلمعرفة.ليف:الأساسيةاا!حدةا:لعملةا

.لنقودا
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وفتحالسلطةفيتحكمهمنفخفف،الجديدةالأوضاع

الشيوعىالحزباسموتغيرالمعارضةأحزابلفعاليةالمجال

الأحزابمتعددةالانتخاباتوفي.الاشتراكىالحزبإلى

القوىاتحادترتيبجاءام،99.سنةجرتالتي

وحصلالالتشراكىالحزببعدالثانيةالمرتبةفىالديمقراطية

النيابية.المقاعدمنكبيرعددعلى

042منالوطنيالمجلصشألف.الوطنيةالحكومة

أرئسنوات.لفترةالشعببوساطةانتخابهمشمعضوا،

الوزراءرئيسيختارالنيابيةالمقاعدأكثريةيحوزالذيوالحزب

الرئيصوينتخبالوزراء.مجلسأعضاءبدورهيعينالذي

للقواتالأعلىالقائدهووالرئيص!.سنواتخمسلفترة

لكلويحق.والإداريةالقانونيةالمهامببعضويضطلعالمسلحة

.الانتخاباتفيبصوتهيدلىأنعشرةالثامنةبلغبلغاري

هيواحدةومدينة،إقليميةإدارةمائةإلىبلغارياتقسم

كلويحكم.واحدةإقليميةإدارةتعدالتيالعاصمةصوفيا

الإقليميةالإدارةوتلي.الشعبينتخبهمحافظإدأريةمنطقة

كليرأس،وريفيةحضريةمجموعة0011منأكثر

منتخب.مجلسيعينهموظفمجموعة

وهناك.المحاكمأعلىهيالعلياالمحكمة.المحاكم

ويوجد،أضواحىافىومحاكمالإقليمفيأدنىمحاكم

الخاصة.محكمتهللجيمق

الوطنيالبلغاريالعلم

الأبيض،بالالوان

والأحمر.والأخضر،

ورومانياالأسودالبحرويحدهاالملقادجزيرةشبهفىتقعبلغاريا

وتركيا.واليوسانومقدونياويوغوسلافيا

التيمدنهاوكبرىبلغارياعاصمةصوفيافىالمزدحمةالساحاتإحدى

العشري!.القرنمىالأربعينياتممذالبلغاريهللمدنالسريعالنموتمتل

فيالمسلحةالقواتمجموعيبلغ.الملسلحةالقوات

ألفا.011والبحروالجوالبر

السكان

مليونالعاصمةسكانعدديبلغ.وسلالاتهمالسكان

البلغارمنالشعبمن85%وحوالي،نسمةالمليونوردغ

السادسالقرنخلالالبلاداستوطنواالذينالسلافيين

الميلاديالسابعالقرنفيأتواالذينوالبلغار،الميلادي

أصلمنالسكانويؤلف.السلافىالشعبمعوامتزجوا

السلطاتوكانت.السكانمجموعمن%ا.نحوتركي

تغييرالمسلمينالأتراكالمواطنينعلىفرضتقدالبلغارية

للغتهمأستخدامهمومنعتبلغاريةبأسماءأسمائهم

لهذهالاستجابةرفضواممنالكثيرونوقتل،التركية

غيرتركيا.إلىمنهمألف003حواليلجأكما،الأنظمة

هذهفألغتأم989سنةفيعادتالبلغاريةالحكومةأن

المواطنين.سائرمعالحقوقفيبمساوأتهموأعترفتالقيود

والغجرواليونانيين،الأرمنالأخرىالأقلياتوتشمل

والرومانيين.والروس

امشيلاءقبلالبلغاريينمعظمكان.ا!لعيشةأكلاط

المناطقفييعيشون.أم469عامالحكمعلىالشيوعيين

وبعدالبلاد.منكثيرةأنحاءفيسائداالفقروكان،الريفية

منكبيرقسمفانتقلبالصناعاتتهتمالحكومةبدأتذلك

عماالمعيشةظروفتحسنوبرغ!ا.المدنإلىالريفأهل

أدنىمنيعدبلغاريافيالمعيشةمستوىفإن،عليهكانت

يشتغلونالمدنفىالعاملينومعظمأوروبا.فيالمستويات

القوىنصفالنساءوتشكل،الحكوميةالمصانعفي

فىنقصمع،قليلةوالأعمالمتدنيةوالاجور.العاملة

الضرورية.أحسلعواوالطعامالمساكن
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الدوليةالحدودكىمرحغاليستالخرلطةهده

المزارعفيالكثيرونيعمل،الريفيةالمناطقوفي

تنقصهابسيطةمساكنفيويعيشون،الواسعةالح!ضمية

تحسينالحكومةوتحاول.الضروريةالمعيشةوسائلمعظم

وخدماتالكهرباءوإدخالالطرقببناءالأوضاعاهذه

وغيرها.الهالف

اليخخةأطباقالبلغاريونيفضل.والترويحالطعام

منالزلاديويعتبر.اللحومأنواعمعتطه!التيالبسيطة

كما.طعامهممنجزءاتعدالتيالشعبيةالأكلات

الأقاربوزيارةالمشيورياضةوالرقصالقدمكرةيمارمعون

واللأصدقاء.

معظمبهايتحدثالتياللغةهيالبلغاريةاللغة.اللغة

واللغاتالرو!سيةاللغةإلىاللغةهذهوتنتميالمواطن!ت،

.ال!خرىالسلافية

سنللغواالذينالبلغاري!تمن%89يستطيع.التعليم

نأعليهموالأطفال.وال!ضالةالقراءةعشرةالخامسة

.عشرةوالخامسةالسابعةسنلينالمدارسفيينتظموا

ماالبلادفىويوجد.المدارسإدارةعنمسؤولةوالحكومة

العالية.بالدراسةخاصامعهدا25منيقرب

أثناءالبلغاريةللفنونالذهبيالعصرظهر.الفنون

البلغارالفنانونعملإذ؟الميلاديينوالعاشرالتاسعالقرنين

وازدهر.الروعةبالغةوأشكالأزيتيةرسوماالحرفيونومعهم

وكان،الميلاديعشرالحاديالقرنفيالبلغاريالأدب

،والأدبالفنانحطاطفيأثرهالبيزنطيالأجنبىللاحتلال

بعضظهروقد.الاحتلالبزوالأخرىمرةانتشمااللذين

الشاعرأمثالالميلاديعشرالتاسعالقرنفيالأدباء

للحكموكان.فازوفإيفانوالروائىبوتيفخريستو

ولكن،البلغاريةالفنونفيأيضاالسلبيأثرهالشيوعي

سنةالسلطةالإصلاحيةالحكومةتقلدلعدتحسنتالأمور

منوظهر،الموسيقىبفنالبلغاراشتهركذلك.أم989

الأوبرا.مغنيمنعددبينهم
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الأرثوذكسيةالكنيسةالبلغارمعظميتبع.الدين

علىالشيوعيونفرضهاالتيالقيودزالتوقد.الشرقية

ومن.الإصلاحيةالحكومةبمجيءالدينيةالممارسات

والنصارىالمسلمونالأخرىالدينيةالمجموعات

الكاثوليك.والرومالبروتستانت

السطح

فيالدانوبهضبة:هيأقاليمأربعةإلىبلغارياتنقسم

إلىالغربمنبلغارياتخترقالتيالبلقانوجبالالشمال

الوأقعةالانتقاليةوالمنخفضاتالجبالومنطقة،الشرق

جنوبيأقصىفىرودوبوجبال،البلقانجبالجنوبي

البلاد.

نهرمنالشماليةبلغارياعبرتمتد.الدانوبهضبة

منالعديدوتجري،البلقانجبالحتىجنوباالدانوب

وفىويانترا،إسكورمثلالدانوبإلىمتجهةعبرهاالأنهار

الزراعية.البلادأراضيأخصبيوجدالمنطقة

إلىالغربمنبلغارياأراضيتقطع.البلقانجبال

فىجبلأعلىهيم3762.بوتيفوقمة،الشرق

السلسلة.

هذايقع.الانتقاليةوالمنخفضاتالجبالمنطقة

الشرقفىالأسودالبحربينالبلقانجبالجنوبيالإقليم

المزارعونويزرع،والجنوبالغربفيرودوبوجبال

ماريتسانهرواديفيوالفواكهالخضراواتمنأنواعا

تندزها.نهرووادي

بلغارياجنوبيأقصىالجبالهذهتحتل.رودوبجبال

موسالاقمةوهيالبلادفيقمةأعلىتوجدوفيها

البحر.سطحفوقم2)259

فيالزراعيةالأراصيألضلوفيهابلغارياشماليتغطيالدانوبهفمبة

لهرعلىالرئيسيللغارياميناء،ريوسفىالمصانعأعلاهوتشاهدالبلاد.

الإقليم.ينتحهاالتيالأغديةبتصنيعتقوموهي،الدانوب

98ريابلغا

لمناخا

لاختلافنوأأخرىإلىمنطقةمنالمناخيختلف

م815إلىينايرشهرفىالحرارةتهبطفقد،التضاريس

فىالحرارةمعدلوأماالأسود،البحرقربالصفرتحت

ولمجسمالبلاد.أنحاءمعظمفيم452إلىفيصمليوليوشهر

الأجزاءتتميزولكنبالرطوبةالبلادشمالىفىالصيف

سم06السنويالتساقطمتوسطويبلغ.بالجفافالجنوبية

!عم.ا..إلىالجبالفييرتفعولكنه

الاقدصاد

مبنيااقتصادهاوكان.الناميةالأقطارمنبلغارياتعتبر

.المزارعومعظموالمناجمللمصانعالدولةملكيةأساسعلى

غير.ألاقتصاديةالأنشطةأكثرعلىالحكومة!ميطرتوقد

قدأم989عامالسلطةتسلمتالتيالإصلاححكومةأن

الاقتصاديةالأنشطةملكيةلتحويلاللازمةالخططهيأت

وتشكل.تطويرهافيالمساهمةلأجل،الخاصالقطاعإلى

الوطنيالناجنصفالطاقةوإنتاجوالتعدينالصناعة

ومعظم.العاملةالقوىثلثنحوفيهاويعمل،الإجمالى

فإنلذلك،باليةأصبحتالصناعاتفيالمستخدمةالتقنية

العالمية.الأسواقفيمنافسةليعستمنتجاتهامنكثيرا

معظمتستوردأنبلغارياوعلىقليلةالمتوفرةالمعدنيةوالموارد

الخار!.منتحتاجهالذيالوقود

مناطقهاأهم.الطاقةوتوليدوالتعدينالصناعة

وفارنا.وروسوبلوفديفوديمتروفغرادصوفياهيالصناعية

والنحاسالحجريالفحممثلالمعادنمنقليلالبلادوفي

وتوجد،والزنكوالبيرايتوالرصاصوالكبريتوالكاولين

كوزلودي.فيالنوويةللقدرةمحطة

هناوالمزارع.المتسوقينيجتذبيفدلوفدىقربالطلقالهواءفىسوق

بلعاريا.فيالمفضلةالتوابلمىيعتبرالديالتوميبيع
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الصحيةوالعنايةالتعليمتشملالخد!ه.الصناعات

والاتصالاتالنقلوكذلكوالفنادقوالمطاعموالحوانيت

القوىمجموعثلثحواليالصناعاتهذهفيويعمل

البلغارية.العاملة

النابخمجموعلخمساشراعيالمحصوليقدر.الزراعة

فيالعاملةالأيديربمنحوفيهاويعمل،الإجماليالوطنى

تعتبركماللغاريا،مساحةنصفنحوالمزارعوتضماالبلاد،

القمحويأتيأجلاد.افيالرئيسيالزراعيالمحصولالحبوب

مىعديدةأنواعاالمزارعونينتا.كذلكالمقدمةفيوالذرة

منهاتستخرجالتيوالورودوالتبغوالخضراواتالفواكه

والبانهاللحومهاالأبقارالمزارعونيربيكماالعطور.

والخنازير.والدواجن

أورولابلدانمعبلعارياتجارةمعظمتتم.التجارة

أسمسازاالمتحدةوالولاياتأجارإيطااليونانوكذلكالشرقية

أسبنكامنماليةمساعدةبلغارياوتتلقىوبريطانيا.وألمانيا

بناءإعادةالأج!أم099فيتأسرالذيالأوروبي

الشرقية.أوروبادولاقتصاد

والتئوالعنبالسجائرللغارياصادراتتشمل

والمعداتالوقودتستوردكماالورد،وعطروالالات

.كال!صوفحمالحديدخاممث!!الخامالموادوبعضالصناعية

السككخطوططوليبلغ.والاتصالاتالنقل

التيالبريةوالوو؟063،7منأكثربلغاريافيالحديدية

اشيع.منهاالمعبدالقسميتجاوزلاكم04736علىتزيد

والرفآنوفارلا.وبورغازصوفيافىالرئيسيةالمطارات

وأهموبورغازفارناهما:الأسودالبحرعلىالرئيسيان

.روسميناءهوالدانوبنهرعلىموانئها

الأخبارنشرعنالمسؤولةهيالرسميةاشبرتوكالة

قنواتوثلاثللإذاعةمحطة42بلغارياوفي.الداخلية

نشرويتم.مجلة021و.يوميةصحيفة14وللتلفاز

.السلطاتمنبإذنالبلادداخلالكتبمعظما

تاريخيةنبذة

تحتوجعلتم681مشةبلغاريةمملكةأولتأسست

الإمبراطوريةأجزاءودعضالبلقانأقطارمعظمحمايتها

عليهاتغلبإذالانحطا!أعهدجاءث!.البيزنطية

بلغارياوأصبحتالثانيباسلالإمبراطوربقيادةالبيزنطيون

.أم180مشةالبيزنطيةالإمبراطوريةمنجزءا

نأبعدأم186مشةالثانيةالبلغاريةالمملكةأنشئت

دولمنوأصبحتأنميةأجيزاالإمبراطوريةعنانفصلت

وفي.الميلاديعشرالثالثالقرنخلالالرئيسيةأجلقانا

البلادفئالعثمانيون،الميلاديعشرالرابعالقرنأوائل

.أم693هـ،997لعشة

عام،005منأكثرلبلغارياالعثمانيينحكماامعتمر

الحربوخلال.البلغاريالمجتمعفيثقافتهماأثناءهانشروا

اجتاحأم،878سنةالعثمانيينرروسياب!تاندا!تا!

توقئمعاهدةعلىالأتراكوأجبربلغاريااشوسيالجي!ق

بعضعنبموجبهاالأتراكتخلىالتيستيفانو،سان

إلىدعاالذيبرلينمؤتمرفىأنهغير،البلغاريةالأراضيا

أعيدتالتيبرلينمعاهدةإبرامتمالأوروبيوناالزعماءعقده

عنهاتخلواقدكانواالتيالأراضىأحثمانييناإلىبموحبها

سنةفيلكنمحدودا.ذاتياح!ضمامئالبلغاريينمقابل

التامالبلاداستقلالفرديناندالبلغاريالملكاعلن،أم809

العثمانية.الدولةعن

بلغارياأتفقتعندماالأولىالبلقانحربالدأحت

سنةالعثمانيينمحاربةعلىوصربياالأسوداوالجب!أ!يونادا

الذيالانتصارورغمرودا.أرمنلإخراجهمااأ!21

بشأنبينهمالنزاعدبفقد،الحربمذهشىأحرزوه

الثانيةالبلقانحربوفياستعادوها.التيالأراضي

استرجاعبغيةوصربيااليونانمنكلابلغاريااكتسحت

مزيداوخسرتبهزيمتهاالأمروانتهىفقدتهاالتيالأراضي

أراضيها.من

إلىالأولىالعالميةالحرببلغاريادخلتكذلك

ومنألمانيابهزيمةالحربوانتهتوشركائها.ألمانياجانب

إلىالثانيةالعالميةالحرببلغاريادخلتذلكوبعدمعها،

ماا!شعادةأملعلىوإيطالياألمانيامنالمؤلف!المحورجانب

أجتاحتوقد.السابقةالحروبفيأراضمنفقدته

عامسبتمبرمنالثامنفيبلغارياأحسوشييتيةاالقوات

المجموعاتإحدىا!شطاعت،التاليأجوماوفي.أم449

فيالسلطةعلىالاسعتيلاءالشيوعيينبقيادةالسياسية

البلاد.

بمصادنقامواالحكمعلىالشيوعيينوبا!متيلاء

دستوراومشواالخاصةالملكيةوإلغاءالسيامسيةالحريات

محاولةوجرت،السوفييتيأسدممتوراغرارعلىجديدا

.أم659سنةالشيوعيينضديعس!لانقلابفاشلة

القرنمنالثمانينياتأواخرفي.الحديثةالتطورات

الاتحادفيحدثتالتيالتطوراتإثروعلىالعشرين

أوروبافيالأخرىالشيوعيةالأقطارواالسابة!السوفييتي

بلغاريابهاتأثرتفقد،العامةبالحرياتالخاصةالشرقية

بتطبيقمطالبينزيفكوفحكومةضدالمظاهراتولدأت

الذيالانشقاقإثروعلى.الحرياتومنحالديمقراطية

علىزيفكوفأجبر،الشيوعيالحزبداخلحدث

السلطةا!متخدامسوءبتهمةاعتقالهوتمالاستقالة

برئاسةجديدةحكومةوشكلت.الدولةبأموالوالتلاعب

السابق.الخارجيةوزيرملادينوف



19بلفاست

بموجبهاتخلىجديدةقوانينبتشريعالحكومةقامت

قانونوشرع،الدولةأمورفيالتحكمعنالشيوعيالحزب

الحزبإلىاسمهالشيوعيالحزبوغيرللانتخاباتجديد

الاشترالمجما.

منذمرةلأولحرةانتخاباتأم099يونيوفيجرت

خلالهاحصلمتعددةأحزابفيهااشتركتعاما،44

بعدهوجاء.النيابيةالمقاعدمعظمعلىالاشتراكىالحزب

إثرعلىملادينوفواستقال.الديمقراطيةالقوىاتحادحزب

منزيليفزيليوفاختيرإليهوجهتالتيالانتقاداتبعض

شعخصأولوكانللدولةرئيساالديمقراطيةالقوىاتحاد

وجرت.أم449عاممنذالرئاسةيتولىشيوعىغير

انشقحزببهافازأم199أكتوبرفيأخرىانتخابات

رئيساديمتروففيليبوأصبحالديمقراطيةالقوىاتحادعن

.أم299ينايرفىرئيسازيليفانتخبثمللوزراح!،

ديسمبرفيأخرىمرةتشريعيةانتخاباتأجريت

البلغاريالاشتراكيالحزبقادهائتلافوحصل،أم499

رئاسةفابينوفزانوتولى،البرلمانمقاعدأغلبعلى

.لوزارةا

الموسوعةفيعلةذاتمقالات

صوفيالهر،الدانوبنالبلظ

مقدونياالرهورزيتللوفديص

السلافيونثريس

الموفوعصرعنا

الحكمنظام

الوطميةالحكومة-أ

المحاكم-ب

السكان

وسلالاتهمالسكان-أ

المعيشةأنماط-ب

والترولالطعام-خ!

اللعة-د

المسلحةالقوات-

التعليم

لفنونا

!يلدا

-5

السطح

الدانو!هضبة-أ

البلقادجبال-ب

الانتقاليةوالمنحفضاتالجمالمسطقةج

رودوبجبال-د

المناخ

الاقتصاد

الزراعة-جوالتعديرالصناعة

التجارة-دالطاقةوتوليد

والاتصالاتالنقلهـ-الخدميةالصناعات-!

تاريخيةنبذة

.دبدجرا:نظرا.بلغراد

المملكةأقسامأ!،الثماقيأيرلىاإقليمعاصمةللفاست

بلفاستتقع.نسمة028)729السكانعدد.المتحدة

خليجرأسعلىلأيرلنداالشرقىالشمالىالعساحلعلى

الخصيبلاجانواديفيوتتمركزبلفاستخليجيسمى

تلالالجنوبمنويحدها،أنتريمهضبةمنالشمالإلى

مدينةأكبروبلفا!ست.داونكاونتيفيالواقعةكاسلريغ

هكتارأ.6ر512مساحتهاوتبلغالشماليةأيرلندافيوميناء

سكانعددأضعافثلاثةمنأكثربلفاستسكانعدديبلغ

،أم619عامومنذاللإقليم(.مدنكبرى)ثانيةلندنديري

عددالبالغبلفاستضواحىإحدى،آبينيوتاونأصبحت

إداريا.مستقلةبلدة،نسمة81773سكانها

الحكمونظامالسكان

الكاثوليكوالرومالبروتستانتبينصراعاالمدينةتشهد

وهيعنها،الاستقلالأوالمتحدةللمملكةالتبعيةحول

المشكلةهذهأسبابوتكمن.تاريخيةجذورذاتمشكلة

كلالشمالفيالبروتستانتقاومعندماأم886عاممنذ

لدمجهمأودبلنحكومةسيطرةتحتلوضعهمالمحاولات

تأسمستالتيالكاثوليكيةالأغلبيةذاتالأيرلنديةالدولةمع

منلموجاتالمدينةتعرضمنالرغموعلى.ام129عام

لمسكانغالبيةأنإلاأم،969عاممنذوالإرهابالعنف

ومنظمة.،عاديةحياةيعيشونالمدينة

عامالمحلىالحكمترتيبإعادةمنذ.المحلىالحكم

مجالسمناطقأكبرتشكلبلفاستومدينةأم739

ستاعددهاوالبالغالشماليةأيرلندافيالجديدةالمقاطعات

البلديةرئيعرالمحليالحكمسلطةويمارس.وعشرين

.البلديوالمجلس

لاقئصادا

علىصناعياومركزاكبيراميناءبلفا!متأصبحت

والطاقةالمعادنمنمحليمصدرلديهاليسأنهمنالرغم

البحربوساطةالرئيسيةأسواقهاعنمنفصلةأنهاكما

للمدينةالمهمةالتقليديةالصناعاتوتضاءلق.الأيرلندي

العشرين.القرنخلالوالمنسوجاتالسفنبناءمثل

بذلت،العشرينالقرنمنوالأربعيناتالثلاثينياتوخلال

منللتخفيفضروريةتعتبرجديدةصناعاتلإنشاءجهود

القديمة.الصناعاتتوقفعنالناتجةالبطالةوطأة

والطائراتالسفن:هىلبلفاستالرئيسيةوالمنتجات

التكييفوأجهزةالسفنوحبالوالملابصوالمنسوجات

وتعليبالزجاجيةوالأوانىوالعدسات،الدقيقةوالأدوات

لأغذية.ا

ذإ،المتحدةالمملكةفيالموانئأكبرمنبلفاستميناء

البضائعمنمتريطنملايينخمسةمنأكثربهتمر
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بناءمنالمحدودةوولفهارلاندشسركةوتمكنتسنويا.

وذلكليتاأضفطاناقلةوهيالمتحدةالمملكةفيسفينةأكبر

رافعتانتعلوهأسذياالسفنلبناءالجديدالحوضبفضل

لبناءشر!!أ!جروولفهارلاندشركةأصبحت.ضخ!تان

.الميلاديالتا!ئكلشرالقرنخلالالبلادفيالسفن

النفل

لتحديثكبيرةماليةمعوناتبتقديمالحكومةساهمت

التطويرإدارةساعدتكما،السفنوأحواضالأرصفة

والقروض،المنحبتقديمالتصنيعمجالفيالاقتصادي

الدولة.تمل!االتيالمصانعوتأجير

فىالدوليبلفاستمطارمنمنتظمةرحلاتتقوم

كماالشماليةوأمريكابريطانياأنحاءجميعإلىألدرجروف

ألحاءجميعإلىللفا!ستماربرمطارمنرحلاتتوجد

بريطهانيا.

بربطأسسياراتانقلوعباراتالركابنقلصعفنتقوم

توجدكماإنجلترا،منأشئيسيالبرعلىبليفربولبلفاست

البريطانيةوالموانئبلفاستب!تمنتظمةشسحنخدمات

رحلاتبعدةالسريعالإنتربرايزالقطارويقوم.روبيةوالأر

ودبلن.بلفا!متبينيوميا

والثقافةالتعليم

!وينجامعةتأسمست.والمدارسوالكلياتالجامعات

ثمكوينكليةتسمىوكانتأم،984عامبلفاستفي

للعلومألسترمعهدأما.أم809عامجامعةإلىتحولت

أنشئفقدتاونجوردنزمدينةفيوالواقعالصناعيةوالفنون

ألسترجامعةمعأم849عاماندمجثم،أم719عام

ألستر.جامعةليشكلاودريكولارينفيالجديدة

،العديدةوالثانويةالابتدائيةالمدارسإلىلالإضافة

أهميةذاتمتوسطةمدارسعدةبلفاستمدينةفىتوحد

وقد،التقليديةالقديمةأ!لغاتالتدري!رتعنىحيث،تاريخية

الملكيةبلفاستأكاديميةوهيالمدارسهذهأقدماشست

غيرالمتوسطةالمدارسبعضوهناك.أم785عامالختلطة

التقليدية.القديمةاللغاتتدرسالتيالختلطة

فيألسترمتحفبني.الفنيةالعرضوقاعاتالمتاحف

عامتولممعتهوتخط،أم29!عامالمدينةمركزقربسترانملز

فيهتوجدكماالجميلةللفنونعرضقاعةويضمأم،729

وفي.والزجاجيةالفضيةالأشانيامنثمينةمجموعة

فيهماوأنفعم!،الصناعيةأسلآثارعروضأيضئاالمتحف

حيثوالمجوهراتوالذهبيةأغضيةاالعملاتمنمجموعة

أسطولسفنإحدىحطامفيام969عامعليهاأ!ثوراتم

عنبعيداأغرقتالتيجروناتسمىوالأسبانياالأرماداا

.أم588عامأسشر

بلفاستمنبالقربالشعبىللتراثألسترمتحفاسس

بلفاستمتحفمعأم679عامدمجهوتمأم،589عام

ويملك.القديمةالنقللوسائلعديدةأمثلةيحويالذيللنقل

للفنونمركزابلفا!متومقرهالشماليةلأيرلنداالفنونمجلس

بلفا!عت.فيويقعجيداتصميمامصمماالمرئية

فيترميمهااعيدالتيالضخمةالأوبراتقوم.الترويح

بتهيئةالأثريةلأهميتهاالعشرينالقرنمنالسبعينياتأواخر

فىبلفاستمدينةبلدية

أهمتعددوليحال،ميدالى

المدينة.معالم



39بلفاست

المسارحبينومن.الزائرةالمشهورةوالفرقللفنانينمسرح

جديدةمسرحياتيقدمالذيالفنونمسرحالصغيرة

المسرحياتعليهتقدمالذيالغنائيوالمسرح،وشعبية

جامعيمهرجانأكبريعقدكما.والكلاسيكيةالأيرلندية

نوفمبرشهرفيبلفاستمدينةفيالبريطانيةالجزرفييقام

شارعفيويوجد.كوينجامعةفييقامحيثعامكلمن

التيالفخمةالمطاعمبعضالكبيرفكتورياوشارعبدفورد

الزوار.منكبيراعدداتجذب

بلفاستفيالسياحيةالأهاكن

وتظهربلفا!متمدينةمركزدونيجالساحةتشكل

.ام609عامبنيتالتيالبلديةدارجوانبهاأحدعلى

مكتبةوتوجد.التذكاريةالحديقةالقاعةساحةفيويقع

الشمالية.دونيجاللمماحةفيلينينقاعة

حيثالرئيسيالمدينةشارعدونيجالساحةمنيبدأ

يصئفيماثمالملكيالشارعويسمىالشمالإلىيتجه

كاتدرائيةالملكيالشارعمنويتفرع.يوركشارعبعد

أحدكارسوناللوردقبرتضمالتيالبروتستانتيةانالقديسة

البلدية،قاعةمنالشرقوإلى.الشماليةأيرلندامؤصسمي

العدلمحكمةإلىيؤديالذيتشيشسترشارعيوجد

اسكية.

بدفوردشارعيمردونيجالساحةمنالجنوبوإلى

كوين.وجامعةشافتسبريساحةإلىيؤديثمألستربقاعة

المبنيةالرئيسيةالجامعةمبانيلانيونتشارلزالسيرصمموقد

متحفيوجدالجامعةمنمقربةوعلىالأحمر.الطوبمن

رائعازجاجيامستنبتاتضمالتيالنباتيةوالحدائقألستر

كلفين.اللوردالمشهورالعالمبلفاستلابنوتمثالأ

مبانيتوجدستورمنتمدينةمنالشرقيالجزءوفي

الحكومةمقرام729حتىكانتالتى،النيابيالمجل!ر

وهيستورمونتوقلعةالشماليةلأيرلنداالنيابىوألمجلس

تديرخلالهمنالذيالشماليةأيرلندامكتبمقرحاليا

.لندنمنمباشرةالشماليةأيرلنداشؤونالبريطانيةالحكومة

تاريخيةنبذة

نورمنديةلقلعةموقعفيلبلفاستسجلأقدميوجد

أنتريممحافظتيالتقاءنقطةعندلاجاننهرمصبتحرس

وجعلهاهناكبلدةتشيشسترارثالسيرشيدوقد.وداون

منحت،ام136عاموفي.إنجليزيةمستوطنةمنجزءأ

تتمتعبلدةبوصفهاببطءنمتثمملكئاامتيازاالمدينة

حاكمارثرالسيرلسلالةتابعةذاتيمحلىبحكم

.دونيجال

فيبلفاستشرعتعشر،الثامنالقرننهايةوفى

المنضقينمنوغالبيتهمسكانها،كانحيثبسرعةالنمو

التجارةفييعملوننشيطينأناسا،المشيخيةالكنيسةعلى

إلىالقطخيةالصناعةرواجوأدى.الصناعيةبالثورةويهتمون

بلفاستفيهكانتالذيالوقتفيالمدينةإلىالثروةجلب

،ام835عامحلولمعولكنميناء.باعتبارهاتزدهر

ثانية،تعودالكتانأهميةوبدأتالقطنصناعةاختفت

لاجانوواديبلفاستإلىزراعتهدخلتقدكانتحيث

انتعشتعشر،التاسعالقرنوفي.طويلبوقتذلكقبل

بنيتعندماام،119عاموبحلول.السفنبناءصناعة

أوسعتملكبلفاست،كانتالحظالسيئةيتانكسفينةفيها

العالم.فيالسفنبناءأحواض

فيالسياسيةالحياةفيأهميةالدوامعلىلبلفاستكان

المتحدينالأيرلندررناتحادأسرأم،197عامفىأيرلندأ.

عامفيرالبروتستانتمنالافوقع،وبالمقابل.بلفاستفي

لاانفيهأقسموا،البلديةدارفيألسترميثاقأم219

عامفيأيرلنداقسمتوعندما.دبلنتحكمهمأنأبدايقبلوا

وفي.الشماليةأيرلنداعاصمةبلفاستأصبحتأم،029

جزءاالمكثفةالألمانيةالجويةالغاراتدمرت،ام419عام

سكانها.من000.1حواليوقتلتالمدينةمن

ماالواقعةالفترةفيأيرلنداالوحدويينحكومةأدارت

حافظتأنهامنالرغموعلى.أم729-2191بين

مطمئنةغيربقيتأنهاإلاخلالها،والنظامالأمنعلى

الميولذويالكاثوليكالروممنالسكانعداوةبسبب

حملةوأعطت.الحكمفيمشاركتهموعدمالوطنية

البدءإشارةام689عامفياندلعتالتىالمدنيةالحقوق

البريطانيةالحكومةدعاكاالفوضىمنخطيرةحالةبظهور

لمساعدةوسيلةبصفتهاالإقليمفيالأمورزمامتولىإلى

العملعلق،أم729عاموفي.الشماليةأيرلنداحكومة

الجمهوريالجيشبدأذلكغضونوفي،النيابيبالنظام

بهدفالعنفمنمستمرةحملةإيه(آر..ي)1الأيرلندي

الشمالية.أيرلنداعنالتخليعلىبريطانياإجبار

لهئةقصيرةتجريبيةفرصةأعطيت،ام749عاموفي

بينالسلطةاقتسامعلىتعتمد(حاكم)مجلستنفيذية

بالفشلباءتأنهاإلاالكاثوليكوالرومالبروتستانت

ذلكومنذ.البروتستانتبهقامالذيالإضراببسبب

زالومالندنمنمباشرةتدارالشماليةوأيرلندا،الحين

،ام859عاموفي.سياسيحلعنيبحثونالجميع

فيالشروعوالبريطانيةالأيرلنديةالحكومتانحاولت

الاتفاقيةعلىبتوقيعهماالحلذلكمثلعنالبحث

منكثيرابلفاستقاستلقد.الأيرلندية-الإنجليزية

العشرينالقرنمنوالثمانينياتالسبعينياتفيالإرهاب

النشاطإليهايعيدبدأالمدينةتطويرإعادةولكن،الميلادي

وبين.العشرينالقرنمنالثمانينياتأواخرفيوالحيوية



جيمسآرثربلفور،49

الحكومةب!تصلحبوادرلدأتأم899و4991عامي

عدةوعقدت،الأيرلندياالجمهوريوالجيمقالبريطانية

.بالنجاحتكللأنيؤملاجتماعات

أيرلندا؟الأيرلنديالجمهوريالجيشأيضا:انظر

الشمالية.

عملم(.0391-81)48جيمسارثربلفور،

وكادأم،509إلىم2091عاممنبريطاليالوزراءرئيسا

شهيرانبيانانله.سنة02منثثرأالمحافظينحزبزعيم

لعمليةبريطانيامساندةفيهيؤيدأحدهما،اسمهيحملان

المساندةتلكوأدتلليهود.قومياوطنافلسطينجعل

ترمىتزالماالتيفلسطينمأساةإلىالظالمةالبريطانية

أمابلفور.وعدانظر:.العرليالعالمعلىالكئيبةبظلالها

اسذياالإمبراطوريالمؤتمرعنام269عامتقريرفكانالثاني

اكبريطالي.أ!لاصمنولثرسميةدصورةالشرعيالوضعأعطى

الائتلافيةالحزبحكومةشيخارجيةوزيربلفورعمل

إلىأم619عاممنجورجأصيددافيدترأسهاالتي

مجلسفيللم!فظينزعيماأصئبلفور.م9611

عاممناللورداتلمجلسرئيساعملث!ا،اللوردات

.أم4291-929

بمقاطعةحالياتعرفالتيويتنجهامفيبلفورولد

إيتونكليةفيودرسبلفورانتظمأسكتلندا.في،لوثيان

البرلمانفيمرةلأولانتخبإنجلترا.في،كمبردجوجامعة

،أم886عاملأسكتلنداأولوزيروعمل،أم874عام

وأولام،198-1887عاممنلأيرلندارئيسياوزيراثم

.ام209-5!18عاممنللخزانةرئيمه!

بلفور.وعد،الصهيونية:أيضاال!

جزيرةشبهفيتقعدولخمسمنتتأدفمنطقةاليلقان

وللمنطقةأورولا.منالشرقيةالجنوبيةالزاويةفيالبلقان

الأو!عط.والشرقأوروبابينلموقعهاامستراتيجيةأهمية

وبلغارياألبانيادولالبلقانجزيرةشعبهتضم.الموقي

والبوسنةتركيا،أراضيمنالأوروبىوالقسماواليونان

وسلوفينياكرواتيامنوأجزاح!ومقدونياوالهرسك

2،كم664؟...نحومساحتهاوتبلغ.ويوغوسلافيا

جزيرةلشبهالشماليةالحدودوالسافاالدانوبنهراويشكل

ومضيقالأسودالبحرالعتحرقمنويحدها،البلقان

وبحرمرمرةبحرفىفتتمثلالجنوبيةحدودهاأماالبوسفور.

الأدرياتيكيالبحرغربهاإلىويقع،الدردنيلوممرإيجة

جزيرةشبهمنجزءاجغرافيارومانياتعد.الأيونيوالبحر

البلقاندولمجموعةمنالبعضيعتبرهاكما،البلقان

الإقليم.يموالسيامحيةالتاريخيةروابطهابسبب

قديمدفاعيحداريق!أوروبا.فيحملية!حطقةالبلقانجزيرةلثه

(.أعلاهأصورد)اطعاريافىالحا!

تمتدحيث،الجزيرةشبهأراضيمعظمأ!الجباوتغطر

الساحلخطإلىكرواتيامنالديناريةأ،أصب1جبال

البندوس.جبالباسمهناكوتدعى،اليونانإلىالأدرياتي

عبرأليوغوسلافيةالحدودشرقىمفىأجلقاناجبالوتمتد

الغاباتوأخشابالتعدينأنشطةوتعد.البلغاريةالأراضي

ويستخدم،الجبليةالمناطقتلكفيالصناعاتأبرزمن

ويستخدم.النهريةالممراتكأحدالدانوبنهرمجرى

أغراضفيوماريتساوفاردأرمورافاأنهارمياهالسكان

.لريا

جزيرةشبهفينسمةمليون4ءنحويعيش.السكان

،والكرواتالسلوفانيينمنالسكانويتألف،البلقان

منأكثرويتركز.والأتراكواليونانيينوالبلغار،والصرب

والنصف،الريفيةالمناطقفيالجزيرةشبهسكاننصف

أثينامدينة:الجزيرةشبهفيالمدنأبرزومن.المدنفيالآخر

فيبلغرادومدينةتركيا،فىإسطبولومدينة،اليونانفي

ومدينةبلغاريا،فيصوفياومدينةبيوغوسلافيا،صربيا

.اليونانفي)سالونيكا(تسالونكي

للعسيادةالبلقانجزيرةشعبهخضع.تاريجةنبذة

وقدم.عام005علىتزيدلفترةالرومانيةالإمبراطورية

وفى.الميلاديالسادسالقرنفىالمنطقةإلىالسلافيون

العثمانية.الإمبراطوريةحكمسادعشراشابعالقرنأواخر

خلالالبلقاندولسكانلدىالوطنىالشعورنماوقد

،الأتراكعنالاستقلالبنيلمطالبينعشر،التاسعالقرن

والجبل)اليونانالأوروبيةالقوىدعمهذافيساعدهموقد

جمئبالفعلونالتوبلغاريا(،ورومانياوصربيا،الأسود،

9182عاميبينالممتدةالفترةفيا!شقلالهاالدولتلك



قبلالبلقادحزيزةشبهدول(أدلاهاليمين)إلىالخريطهةتبين:البلقان

دولالأخرىالخريطةوتبينأم،!21مشةالأولىالبلقانحر!اندلاع

كاتأم219عامففياليسار(.إلى)أدناهالآنعليههيكماالبلقان

فيكبيرةبممتلكاتتحتفظمازالت)تركيا(العثمانيةالإمبراطورية

رياوبلظيوعوسلافياأحزاءولعضالحاليةألبانياذلكفىبماأوروبا

جميعالعتمانيةالإمبراطوريةفقدتالبلقادحروبوبعد.واليونان

الشرقية.ترا!ياماعداأوروبافىممتلكاتها

.أم219سنةالبلقانجزيرةشبه

نشوبحتىوألبانيامقدونيافيالأتراكواستقرأم،809و

.البلقانحروب

معاهدةوصربيابلغارياعقدت.الأولىالبلقانحرب

القسمكانللاتفاقيةووفقا،أم219سنةبينهمافيماسرية

في8الحربوبدأتصربيا،نصيبمنألبانيامنالأكبر

وبلغارياالأسودوالجبلجهةمنتركيابينأم219أكتوبر

خسائرتركياوتكبدت.أخرىجهةمنواليونانوصربيا

في3عسكريةاتفاقيةووقعت،الحربخلالكبيرة

لوقفهدنةعقدالأتراكطلبأنبعد،أم219ديسمبر

طلبتحيثلندنفيسلاممؤتمرعقدذلكوتبع.القتال

الأرأضيعنالتخليتركيامنالبلقانجزيرةشبهدول

تلكرفضتتركياأنغير،الحربتعويضاتودفعالمحتلة

فبراير3منبدءاالحرباستئنافإلىأدىمما،المطالب

والجبلوبلغاريااليونانوسيوت.م1391مايو3حتى

مؤتمرعقد.الجزيرةشمبهفيالأراضيمنمزيدعلىالأسود

القوىرعايةتحتأم139مايو02فيلندنفيثانسلام

59البلقان

.اليومالبلقانجزيرةشبه

بموجبهاتممايو03فىسلابممعاهدةتوقيعوتم،العظمى

الاوروبية.أراضيهامعظمعنتركياتخلي

خلافاتالبلقاندولشهدت.الثانيةالبلقانحرب

،البلقانحربمنالأولىالأيامخلالبينهافيماجوهرية

فيسالونيكاإلىجنودإرسالعلىالبلغاريونأصرحيث

معاهدةعنراضيةتكنفلمالأسودالجبلأما،اليونان

لألبانيا،شكودرمنحتالعظمىالقوىإنحيث،لندن

البلقانحربقبلسراعليهالاتفاقتمماعكصروذلك

الأولى.

معاهدةأنوصربيابلغاريامنكلأدركتوقد

فيصربيارغبتوقدتعديلا،وتحتاجقديمةغدتالتقسيم

صربيابينمقدونياتقسيمعلىرولممياقيصرمساعدة

روسيا،بقيصرقويةثقةلبلغاريايكنلمأنهغيروبلغاريا،

قوةتزايدتخشياناللتينوالمجرالنمسابأنبلغارياأملتوقد

عقدتفقدصربياأمالها.المساعدةتقدمانسوفصربيا،

.ام139يونيوافياليونانمعتحالفمعاهدة

ولالبلقانجزيرةشبهمنطقة!القوميةألعاصمة

الدولية!الحدود/"!ئنفيا!خرىالمدن

ميلى002004006

كم002904006008
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البلقشة69

يونيو03-92فيالثانيةالبلقانحربلدأت

منكلابلغارياجيوشهاجمتحينأم،139

كانتأنهاغيرقصميرةحرباكانتلقدوصربيا.اليونان

تلكفيالأتراكانضماوقد،الأولىالحربمندمويةأكثر

لست!ولم،والصربي!تاليونانيينجانبإلىالحرب

ترتيبطلبتثماومن،أسفأضحااذلكأمامالصممودبلغاريا

بوخارستمعاهدةتوقيعتمبالفع!!و،القتاللوقف!هدنة

تلكنتائجمنحانو.أم139سنةأغحسطس!01في

مرأخذتهاالتيالأراضىمعظمبلغارياحسرتأنالحرب

تركيا.

جزيرةشجهفيالحرببدأت.الأولىالعالميةالحرب

فيوالمجروالنمساألمانيامعوتركيابلغارياوتحالفتالبلقان

ضمتالأولىالعالميةالحربوبعد.الأولىالعالميةالحرب

الشمالإلىالواقعةوالمناطقالأسودوالجبلصربياأراضي

(.)السابقةيوعوسلافياجمهوريةإلىمنهما

والمجربلغاريامنكلتحالفت.الثانيةالعالميةالحرب

الأراضىابلغارياواحتلتأجا،وإيفاألمانيامعورومانيا

صتأصشماشاوالجزء،أ!سابقةايوغوملافيامنالصربية

أراضي!يةفاحتلتليةوالإيصاأالأدانيةاالجيوشأما.اليونان

معظممحايدةبقيتشقدتركياأماويوعوسلافيا،اليونان

.الحربفترة

شبهجمئرولوقعت.الثانيةالعالميةالحرببعدما

تركياباستثناءالشيوعيةالسيطرةتحتالبلقانجزيرة

شعمالحلففىعضوينأصبحتااللت!ت،واليونان

التسعينياتوبدايةالثمانينياتنهايةوفي)الناتو(الأطلسي

علىمميطرتهمالشيوعيونفقدالميلاديالعشرينالقرنمن

منذواليونانتركيابينالخلافودبوبلغاريا،ألبانيا

النفطمخزونحولالعشرينالقرن!عبعينياتمنتصف

أرئأعلن!أم199عاموفي.إيجةبحرفيالموجود

وهيالستقلالهاالسابقةيوغوسلافياضمنجمهوريات

ودارتوسلوفينيا.ومقدونياوكرواتيا،والهرسكالبوسنة

والبوممنةكرواتيامنوكلجهةمنالصرببينحرب

نهايةفيإلاأوزارهاتضعلماأخرىجهةمنوالهرسك

اتفاقياتوفقالمنطقةتقسيمأعيدأنبعدأم،599عام

.محددة

المودموعةفىصلةذاتمقالات

سااساأ

تمرمؤ،اينس

ياربلغا

والوسكالبوصة

تركيا

الأسوداالحما!

ياومار

نياصر

تيااود

سياو!قد

فياصلاعويو

ساداجوا

بالألممماك.يتغذىالبطمنمجموعةاسماوو

المعقوفةالضيقةالمستقيمةبمناقيرهابالسمكةالبلقشةتمسك

يسميها،السببولهذاحوافها.عندالمثلمةنهاياتها،عند

الشائعة،البلقشةولعيشالمنشارية.المناقيرأحياناأضاس!ا

أما.أحشماليةاالمعتدلةالمناطقفيالصدرالحمراءوالبلقشة

لكنها،الشماليةأمريكافيفتعيش،المقلنسةالبلقشة

إلىالبلقشاتمعظموتهاجربا.أوروفيأحياناتشاهد

الشتاء.فص!!فيالجسوب

!.--كا-!--سس!سي

-حمف!ت

حواله.عمدومتلملهايتهعدمعقو!آممتمارانهحاال!ثائعةالبقتنة

وريشرؤوسها.علىريش(مجموعة)قثزعةللبلقشة

إلىضاربفبنيالأنثىريشأما.وأبيضأسودالذكر

إلىضاربوعنقأسودرأسالشائعةوللبلقشة.الرمادي

قرفيأحمرصدرالصدر،الحمراءوأطبلقشة.لامعالخضرة

أبيضكبيرعرففلهاالمقلنسة،البلقشةأما(.القرفة)بلون

الحواشي.أسوديمتقوسديئطوقينمعوأسود

وصاحبةسبأ،ملكة،شرحبيلبنالهدهادبنتلمجى

منكانت.سليماناللهنبيمعالقرآنفيالمشهورةالقصة

وهي،باليمنسبأمملكتهاوحكصت،وملكوجاهعزبيت

وفي،التوراةفيذكرهاوجاء،العربيةاليمنيةالممالكأقدم

آشورملكسرجونالملكخلفهاالتيالنقوشلعض

نأبعدمأربعاصمتهاوكانت.م(ت072507)

.صرواحمنانتقلت

حيثودولتها،قومهافيعظيمضعأنلبلقيسكان

هيالشمستعبدوكانتالكثير،والنعمالملكمنأوتيت

ذكروردوقد.زمانهمفيوالمنعةوالعدةالعتادذووقومها

إنهاحيثباسمها،التصريحدونالكريمأغرآنافيقصتها

الملك،اللهآتاهالذياسملامعليهلمسليماناللهنبىعاصرت

منطقبهيعرفعلماوأتاه،والجنالإنسيديهتحتووضع

والإنسالجنمنجنودهلسليمانوحشر)الغته(الطر

.71.المل!يوزعونفهموالطير



79حماد،بلكينابن

منللشمسوقومهاوعبادتهابلقيسبأمرسليمانعلم

مذعنين،مسلمينوقومهاهييطلبهاإليهافأرسل،اللهدون

إلىثمينةبهدايارسلهاوأرسلتوزراءهافاستشارت

الهديةفرفض،وتفكيرهنيتهلتعرفأولتسكتهسليمان

مماخيراللهآتانفمابمالألمدوننقالسليمانجاء)فلما

الرسلوعادت36.:النمل!تفرحونبهديتكمأنلمبلآتاكم

بقومهاإليهفصارتكريمصادقنبيأنهفتيقنتبالهدية

نأجنودهسليمانأمروصولهاوقبل،مستسلمةمذعنة

تبدلتوقدأمامهاوجدتهوصلتفلما،إليهعرشهايحملوا

فازدادتهو،كأنهقالتعنهسئلتفلما،قليلةأجزاءفيه

وقالتالعالمينلربسليمانمعوأسلمتويقيناهدى

ربللهسليمانمعوأسلمتنفسيظلمتإني)رب

.44:النمل!العالمين

وبعضالنملسورةفيالتفاسيرفىمفصلةوقصتها

التاريخ.كتب

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

سورة،النملالسلامعليهسليمان

تاريخ،اليمنالقديمةالعربيةالممالك

1324هـ،508-)724الدينسراج،البلقيني

صالح،بننصيربنرسلانبنعمرام(.304-

سراج،الشافعي،المصري،البلقينيثم،الأصلالعسقلانى

الحافظ،الإسلامشيخ،العلامةالإمام.حفصأبوالدين

.المحدثالمجتهد،،الفنونذو،البارع

ووليوالإفتاء،الشافعىالمذهبرئاسةإليهانتهت

والمدرسة،طولونابنبجامعالتفسيروتدريس،الشامقضاء

محاسنمنها:مصنفاتله.ذلكوكير،الظاهرية

،البخاريعلىشرح،الترمذيعلىشرحولهالاصطلاح

وغيرها.والفتاوىشمه،لمالشافعيةفقهفيالتدريبوده

.بالقاهرةتوفي

أم(.280-؟هـ،941-)؟حماد،بلكينابن

صنهاجةأمراءأشهرزيريإلىنسبهيرجعبل!يئبنحماد

الأكبرصنهاجبنالأصغرصنهاجبنمنقوشبنمنادابن

والدهاء،بالشجاعةتميزبالجزائر.الحماديةالدولةمؤس!

.الجدلكتبفيونظرالقيروانفيالفقهقرأ

موتبعدالسياسيةالاحداثمسرحعلىيظهربدأ

عامبعدهالسلطةالمنصورأخيهوتسلمبلكينوالده

علىالمحافظةفيالمنصورأخاهفساند،م849هـ،373

.الثوراتوإخمادالمالكةالأسرةوحدة

إقليمأقطعهحتىالمنصور،أخيهبثقةيتمتعحمادظل

أشير.

كلفالمالكةالأسرةداخلخلافنشبوعندما

فهزمهم،،زيريبنىمنأعمامهبمحاربةحماداباديس

سنةالأندلسإلىزاويرحيلعلىووافقماكسن،وقتل

.أم100هـ،093

منبداباديسيرلم،بالمغربالنظاماضطربوعندما

شروطاحمادعليهفاششرطحماد،لأخيهالجزئيالتنازل

في.المستقبلفىدولةتكوينفرصةلههـتتيح93هعام

فيوتوغل،شمأنهفعظم،زناتةشأفةاستئصالفيحماد

عامفي)القلعة(جديدةقاعدةوبنىالجزائر،شرقي

.وفنادقومساجدقصورمنالعمرانبهاوشيدهـ،892

هـ،504-)593كاملةسنواتعشرحمادوأمضى

إطارفطدولتهبناءعلىيعملوهوأم(4001-410

الزابفىشخصيةأقوىالفترةهذهفىوأصيحالزير!ن.

علىيتخوفباديسجعلالذيالحدإلىالأوسطوالمغرب

عمهمنباديسفطلبحماد.منالزيريةالدولةمستقبل

وقسنطينةالإفريقيوقصمرتيجسعنسنازلأنحماد

أخاإبراهيمإليهوأرسلالمنصور،ابنهتصرفتحتلتكون

وانضم.أم410هـ،504عامالأمرفىوسيطاحماد

هذهوكانت،باديسطاعةوخلعاحمادإلىنفسهإبراهيم

ودعاالعبيديينطاعةونبذ،القوتينبينطويلةحروببداية

خروجأولهذاويعتبر.والجماعةالسنةأهلمذهبإلى

فيمنادبنزيريسارمنذالفاطميةالدولةعنصنهاجي

الاستقلال،الحماديةللدولةتحققالخطواتوبهذهركابها.

نألابدوكان.الأرضفيالاستقلالجانبإليالمعنوي

واديفيفالتقيا.الصنهاجيينالفرعينبينالامريحسم

هـ،604عاممنالأولىجمادىمستهلفيشملف

منأنفضواالناسمنكثيرالأنحماد،وهزم،ام510

عليهيقضيوكاد،قلعتهفيحماداباديسوحاصر.حوله

عامالقعدةذيمنالعشرينفىالمنيةعاجلتهأنلولا

الأملفقوي،القلعةعنالحصارففكام،510هـ،604

ووقعت.باديسبنمإلمعزصلحإلىليصلحمادعند

خسرصلحإلىالوصولقبلوحمادالمعزبينمناوشمات

إلىيتقدمأنمنبدابعدهايجدولمأيضا،حمادفيها

فاستجاب.والصلحالعفومنهطالباالمنصورأخيهحفيد

منها:لعواملالاستجابةهذهالمؤرخونوأرجع،لطلبهالمعز

والرغبة،السنيةحمادميولمعتلتقىالتيالسنيةالمعزميول

يفصلقوياحاجزابوصفهحمادخبرةمنالاستفادةفى

جبهةضدللحربشفرغونويجعلهم،زناتةوبينبينه

.واحدة

بموجبهوتقررام،180هـ،804عامالصلحوتم

يفتحوماوتاهرتوالزابوطبنةبالمسيلةالانفرادلحماد

لعبداللهأختهالمعزوزوج.العربيالمغرببلادمنيديهعلى
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وبذلك.دولفنإلىصنهاجةملكوافترقحماد،ابن

علىالمتكررةهزائمهمنالرغمعلىأهدافهإلىحمادوصل

والمعز.باديسيدي

طويلةوروومثلثجسملهاوتريةموسيقيةآلةالمجللالمجا

الأنواعلبعضولكنأوتار.ثلاثةالبللايكاأنواعولأغلب

بأصالغالخيوطعلىالعازفيعزف.أربعةأووترانالأخرى

.اليسرىاليدبأصابعالنغمدرحةويضبط،اليمنىاليد

يجبالأنواعأكبر،مختلفةأحجامبعستةالبللايكاتصنع

علىالبللايكاتطورت.العزفعندالأرضعلىيستقرأن

بدايةفيشعبيةأصبحتتمروسياأواسطفىالتتاريد

فيعامبوجهتستعملوهي.الميلاديعشرالثامنالقرن

ورقصاتها.الروسيةالأغانيأداء

ينتح،العازفريشةتسمى!شدقةبأداةأوبالأصابعتعزد!البللايكا

الماسدولين.آلةصيشحمماشميهصوتعمها

الكلابمننوعالبلماستفكلب.كلبالبلماستص،

نوعهتحسينوتم)الماستيف(.والدرواسالبلدجمنهجين

الاجتماعيةالطقاتحاجاتليلبيعشرالتاسعالقرنفي

أصغراقتناءكلبفيترغبكانتالتيإنجلترافيالراقية

إذأإلابالحركةيبادرلاالذيالدرواسمنرشماقةوأكثر

علىالحصولهيالنتيجةالطرائد.كانتحارسإليهاحتاج

منوالصيدالطرائدممتازةبصورةيحرسجريءكلب

ووزنه،سم7و.سم06بينواقفاارتفاعهوشراوحالسارقين

تر*،!

الإبحليزية.الصياعلحراسةتهحينهتمكل!البلماشف

بلون،الكثيفشعرهيكونوقد.كجم6و.كجم04بين

موشئبخطوطرماديأو،الفاتحةأصلصفرةضارببنى

داكنة.

أم(.798-أم)831مورليمرجورجبلمان،

اسمهلارتباطأسالمئااشتهرأعمالورجلأمريكيمخترع

ابتكرهاالتيالحديديةالسككقطاراتفيالنومبعربات

.المتحدةالولاياتأرجاءجميعفيتستخدموجعلها

الولاياتفينيويوركبولايةبروكتونفيبلمانولد

مقاولعملثمالفاخر،الأثاثنجارةحرفةوتعلم،المتحدة

اهتمامهوجهأم،855عامشيكاغوإلىانتقالهوإثر.مبان

الحديديةالسككفيالمتطورةغيرالنومعرباتتحسينإلى

مركبتينبناءاعادأم،858عاموفيبتشغيلها.والعناية

معبلمانقامثم.والقشيكاغوحديدلسككللنوم

سعةالنومعرباتأكثرمنواحدةبتصميمفيلدبنصديقه

استخدامهاوتم)الرائد(.بيونيراسمعليهاوأطلقاوتطورا،

جنازةتضييعقطارفياستخدمتكماأم،865عامفعلا

.إلينويبولايةسبرنجفيلدإلىواشنطنمنلنكولنأبراهام

بثنيليلأللنوممقصوراتإلىالعربةمقاعدتحويلويم!ش

بستار.النوممقصورةوفصل،أسفلإلىالعلويالجانب

ذاتللطعامعربةبلماناستحدثام،868العاموفي

الفاخرةالعربةأم875عامسيرثمحاص.مل!

المدخلاستحدثحتىأم887عامحلأنوما،الصالون

نفصفيبولمانوأسس.العرباتبينالمباشرللربطالمسقوف

اسمبعدفيماعليهاوأطلقالنوملعرباتالقصرشركةالعام

ببناءالشركةهذهوقامت.ام867عامبلمانشركة

الحديديةالسككخطوطجميععلىالنومعرباتوتشغيل

يتمتعبلمانكانأم،098عاموبحلول.الرئيعسية
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الولاياتفيالنومبعرباتالخاصةالأعمالكافةباحتكار

إلينويبولايةبلمانمدينةبلمانشركةوأنشأت.المتحدة

التيالمدينةتلك،الرئيسيةالشركةلمراكزمقرالتكون

مديخةمنجزءا-ام988عام-بعدفيماأصبحت

شيكاغو.

فيالأهميةمنكبيرجانبعلىكيميائيةعمليةاليلمرة

الصناعي،والمطاطالصناعيةوالألياف،البلاستيكإنتاج

منكثيريتحد،العمليةهذهفي.الزيتيةوالدهانات

الحد()أحادياتمونومراتالمسماهالصغيرةالجزيئات

استخدامتمفإذا.بوليمراتتسمىكبرىجزجاتلتكوين

متجانسة،بلمرةالعمليةتسمى،المونومراتمنواحدنوع

فإنها،المونومراتمننوعمنأكثراستخدامجرىوإذا

لغازالمتجانسةالبلمرةوتنتج.مشتركةبلمرةتسمى

البلاستيكويسمى.الفينيلمتعددكلوريدالفنيل،كلوريد

المشتركةالبلمرةعمليةوتنتج.الفينيلعموماالصلب

الذيالبلاستيكالفنيلدين،كلوريدمع،الفينيللكلوريد

الأطعمة.تغليففييستخدم

حعسبأيضاالبلمرةعمليةالكيميائيونويصنف

البلمرةعملية.ففيتحدثالتىالكيميائيةالتفاعلات

لتكوينمعاالمونومراتمنكاملةجزيئاتتتحد،الإضادية

البلمرةعمليةوفي.البوليمراتمنمتناميةسلسلة

شكلفي،المونومراتمنصغيرةأجزاءلنشطر،التكثيفية

ويقوم.المونومراتتتكونعندما،عادةماءجزيئات

طريقعنالبلمرةعمليةفىبالتحكم،الكيميائيون

ظروفوانتقاء،المونومراتواختبار،حفازاتاستخدأم

تصميماتوضعيمكنهم،الطريقةوبهذه.للتفاعلأخرى

مختلفة.خواصذاتلمواد

النفط.البوليمر،الحد،الأحاديأيضا:انظر

تاجرام(.كان898-821)4صمويلبلمسول،

لاهتمامهشهرةاكتعسب،البرلمانفيوعضوابريطانيافحم

قبلهوماالميلاديعشرالتاصمعالقرنخلال.البحارةبرعاية

حدتصلحتىبالبضائعللسفنالزائدالتحميلكان

بلمسولساعد.عادياشيئاالأرباحزيادةأجلمنالخطورة

مشروعتقديمفي،ديربيمدينةعنبرلمانياعضوابوصفه

ام875عامفي.الخالفةهذهلمنعالتجاريالشحنقانون

تزعم،البرلمانفييتداوللايزالالقانونمشروعكانبينما

كانواالذينالسفنملاكضدكبيرااحتجاجابلمسول

،ام876عامفي.قانونهمشروععلىالموافقةمنعيحاولون

الشحنقانونسميالذيقانونهمشروععلىالموأفقةتمت

.البحارةصديقباسمبلمسولاششهروقد.التجاري

إلىانتقل.بريستولمدينةفىبلمسولصمويلولد

وبدأأم،ء8ألعامالكبيرالمعرضتنظجمفىوساعدلندن

عامفيالبرلمانودخل.ام853عامفيفحمتاجرالعمل

.أم886

41عدىيطدقاسمالبدميطشجرةشجر؟.البلميط،

أنواعوأشهر.المروحيالورقذات،النخيلأشجارمننوعا

الأضىالبلميطأنوأعومن.الكرنبيالنخلالبلميط

المنشاري.والبلميطالأزرقوالبلميط،القزمالبلميط

ساحلامتدادعلىالمنخفضةالمناطقفيالأنواعهذهوتنمو

منالشرقيالجنوبيالجزءفىسيمالا،المتحدةالولايات

بعضهاأنمنالرغموعلى.الغربيةالهندجزروفىالبلاد،

إلىينموالقزمالبلميطفإن،أم5ارتفاعإلىينموقد

فيالبلميطنخيلأوراقوتستخدم.منخفضارتفاع

.والأثاثوالقبعاتالسلالصناعة

الكرنبي.النخلأيضا:انظر

كبيرخليجعلىيطلقاسمبلنتيخليج.!خليجللئتي،

نيوزيلندالجزيرةالشماليايلاوسطالساحلفيواسع

المنخفضةالأراضيالمتاخمةالأراضىوتكون.الشمالية

المنخفضةالأرا!يمنبركانيةهضبةوترتفع.بلنتيلخليج

صناعةهىللمنطقةالرئيسيةوالصناعات.م003إلى

الأخشابأشجاروزراعة،والسياحةوالجبنوالزبدالألبان

تورانجا.هيالرئيسيةوالمدينة.الهضبةعلىاللينة

مننوعالبدندربصبندقية.بئدقيةالبلئدربص،

الهركوبة.أوبالمسكتالمسماةالقديمةالأوروبيةالبنادق

بعدةحشوهاويمكن،الجرستشبهالتيبفوهتهاوتتميز

يتفرقالرصاصاتإطلاقوعندواحد.آنفيرصاصات

يكونلامداهاولكنكبيرةبدرجةبعضعنبعضها

حرأسلدىومفضلةمحببةالبندقيةهذهوكانتبعيدا.

عشرالسالغالقرنفيواستخدمت،الكبيرةالمركبات

إصابتهاوتكونوالصيد.للحمايةالميلاديينعشروالثامن

وكانت.القري!المدىفي!قطالتصويبدقيقةلندقية.البلندربص

بمجردوتتفرق،الجرستشبهالتىفوهتهافيتوضعالرصاصات

والتامنعشرالسابعالقرنينفيواسعنطاقعلىاستعملتإطلاقها.

الميلاديين.عثر
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مأ008عاموبعد.قريبةمسافةمنإطلاقهاتمإذامميتة

منبالرصاصحشوهاتحمالتىاشلقبندقيةمحلهاحلت

مؤحرتها.

المسكت.؟الهركوبة:أيضانظرا

وبرشلونة.مدريدبعدأسبانيا،مدنكبرياتثالثةللئسية

علىتوريا،نهرعلىتقع.نسمة752ر909سكانهاعدد

وميناءالمتوسطالأبيضأجحراساحلمنكمءبعد

أسوارببناءالسنينمئاتقبلالرومانقامجراو.فيلانوفاديل

فيالأسوارهذههدموتم.بلنسيةفيمستوطناتهمحول

تورسببوابةاشتهرتالتيالبوابةوكانت.أم871عام

قلعتانواضيفت،أم238عامفيبنيتقدسيرانوسدي

عامفىترميمهماتم،الميلاديعشرالرابعالقرنأواخرفي

.أم039

الرئيسيةالحديديةالسككمحطاتإحدىالمدينةتعد

وغيره،البرتقالتصديرتجارةفيهاوتزدهرأسبانيا،شرقيفي

الملونة،القبعاتوصناعةبالحرير،تشتهركما.الفواكهمن

والبرونز.الحديد،منالمصنعةوالسلعوالنسيج،والتبغ

المدينة:فيتصنيعهايتمالتى،الأخرىالمنتجاتوتشمل

ولعب،والورق،الموسيقيةوالالات،والأثاث،الإسمنت

التجميل.ومستحضراتوالعطور،الأطفال

الذيللأندلسحكمهمظلفيبلنسيةالمسلمونحكم

الحكمإلىبلنسيةانتقلتوقد.قرونثمانيةنحوظل

شأنالمدينةلهذهي!شولم.م471هـ،69سنةالإسلامي

وعمرتهاقيسلنيقبائلدخلتهاأنلبثماثميذكر،

الحكممدةطوالوظلت،الأندلسشرقحاضرةصبحتنم

.وقوةحركةوأشدهااستقراراالمراكزأكثرمنالإسلامي

.أم238هـ،104الإسلاميةبلنسيةمملكةتأسستوفيها

المسلمينأيديفيبقائهامدةطوالبلنسيةشأنارتفع

،الأدب،العربيانظر:.والأدبالثقافةفيهاوازدهرت

فقد؟والعمرانالتجارةفيهاازدهرتكذلكالشعر.

تاريخهايرجعالتيالشهيرةوالمبانيالحصونفيهاأنشئت

ومن.مشهورةبرحتوماالهجريالسادسالقرنإلى

002.1يسعكانرومانىملعبأطلالالقديمةآثارها

الإسلامي.الطرازعلىالمبنيةالعمرانيةالاثاروبها.متفرح

الأوروبي.الطابععليهايغلبمبانيهافإنالانأما

ومن...":الفرنجةمنالمنصفينالمحققينأحديقول

خروجمنذانقضتالتيالسبعةالقرونمدىفىأنهعجب

يضيفواأنالأسبانيستطعلمالمسلمينيدمنبلنسيةمدينة

تعديلاعليهيدخلواأنولاشيئاالهندسيالنظامذلكإلى

العربابتكرهالذيوضعهعلىاليومإنهإذأنفسهمعندمن

عهدعلىبلنسيةاشتهرتوقد.الكثيرةالقرونتلكقبل

الأسبانبرحماالذيوالزليجالزجاجبصناعةالعرب

ول(.ؤحارا2)30الزوأججوسلغتهمفىيسمونه

منأنوأعثلاثةتسببهأحيانا،قاتلمرضاليلهارسيا

مرضينتشر)الشستوسوما(.المنشقةتسمىاطفيليةاأسديدانا

002حواليويصيب،العالمأنحاءجميعفىالبلهارسيا

جزروبعضالجنوبيةوأمريكاإفريقيافيشخصمليون

الطيبإلىنسبةالبلهارسياباسمالمرض،.وسميالكاريبى

.أم851عامالمرضاكتشفالذيبلهارستيودورالألماني

بأسماءالمرضتسببالتيالشستوسوماديدانوتعرف

المنسونية.والمنشقةاليابانيةوالمنشقةالدمويةالمنشقة

فيطفيلياتحياتهادورةمنجزءاالديدانهذهوتعي!

الديدانتسبحالقوأقع،تركوبعد.العذبةالياهقواقعبعض

يسئفيأويغوصإنسانجلدتخترقوقداطاءفىحرة

فيوتستقر،الدممجرىالديدانتغزوالنهايةوفيالماء.

الأمعاء.أوالمثانةمنالقريبةالصغيرةالأوردة

الديدانتلكمنالنموالمكتملةوالإناثالذكورتعيش

الأوعيةإلىيومئاالبيضوينتقل.طبيعيعضويترابطفي

البرازمعويخرجوالمثانةالامعاءفيويص!،الدموية

إلىطريقهيأخذالبيضهذابعضفإنذلكومع.والبوك

درعنالمرضوينتج.والطحالالكبدمثلأخرىأعضاء

البيض.تجاهالمصابفعل

جلديطفحظهور،المرضبهذاالإصابةأعراضوأول

.الديدانتلكمنهدخلتالذيالم!!انفىأطحكيدعو

قليلة،أسابيعبعدللمرضالأسامسيةالأعرأضوتتطور

بعدموالشعورالسعالجانبإلى،المعدةفيألماوتشمل

المرضىمنوكثير.والطعإلجلديوالقيءوالحمىالراحة

تؤديالخطرةوالحالات.الوزنوفقدبالإسهاليصابون

والأمعاء.والطحالبالكبدالإضرارإلى

وتحاول،برازيكوانتيلبعقارالمرضهذاالأطباءيعالج

بتحسينالمرضعلىالقضاءالطبيةوالهيئاتالحكومات

.المياهمنالحلزوناتونزعالصحيالصرفوسائل

سدالعريف!ة،الدودة،المسطحةالدودةأيضا:انظر

العالى.أسوان

السدسدةهيريدجالبدوجبال.جبال،ريدجالبلو

المتحدةالولاياتش!رقيفيالأبلاش!لجبالالشرقية

بنسلفانياولايةشرقيجنوبمنالجبالهذهتمتد.الأمريكية

الشمالية،وكاروليناوفرجينيا،ماريلاند،ولاياتعبر

الجبالوتستمدجورجيا.وشمالي،الجنوبيةوكارولينا

منإليهاللناظرتبدوالتيالأزرقاللوندرجةمناسمها،

.الغاباتتكسوهاالتيالمنحنياتحيثبعيدمكان
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الشماليةكاروديماولاية!يبالأشجارالمحفوفريدجالبلوشارعمتنزه

.العطلاتلقضاءتصلححميلةماظرداتممطقة،المتحدةبالولايات

بينفرجينياولايةفيالجبالهذهسلسلةعرضيتراوح

واديعنبيدمونتمنطقةتفصلوهي،كم24و18

لمملسلةمنالشرقيالجزءريدجالبلوجبالوتشكلفرجينيا.

الجبالالسلسلةهذهضمنوتقع.كما02عرضهاجبال

.الكبرىسموكيوجبالالسوداء

كاروليناولايةفيريدجالبلولجبالقمةأعلىتقع

البحر،سطحفوقم370.2قمةوترتمبنعلى.الشمالية

نهراالجبالهذهخلالويمر.ميتشلجبلفيوتتمثل

ذاتضيقةأوديةمكونةأخرىوأنهاروبوتوماكجيمس

بمناظرهاريدجالبلوجبالسلسلةوتشتهر.رائعمن!

ولايةفيلاينسكايطريقجانبيعلىخاصة،الجميلة

نحووالعشببالأشجارالمزدانةالمنطقةوتمتدفرجينيا.

لاين.سكايطريقجنوبيكم008

الموسوعةفىصلةذاتمقالات

الجنوبيةكارواجنابيدمونت

ليةلشمااكارولينافرجينيا

الأمريكيةالمتحدةالولاياتجبال،الكبرىسموكى

فازأمريكيروافط(.-ام19)5شاوولفى،

نوبلجائزةمنح.رواياتهعنالكبرىالجوائزمنبالعديد

عامللروايةبوليتزربجائزةوفاز،ام769عامللاداب

منثلاثةوفازت.هامبولدتموهبةروايتهعنأم769

الخياليةللرواياتالأمريكيةالوطنيةالجمعيةبجوائزكتبه

هيرزوجأم(،59)4مارلتقأوجىمغامرات:وهى

ام(.)719ساملرالسيدكوكبام(،)659

مأساويتين.بلوكتبهمااللتانالأوليانالروايتانكانت

الحربأنكيفيصفام(49)4ا!لعلقالرجلروايةففي

القصةبطلنفسفىبالمرارةلثمعوراتركتالثانيةالعالمية

والروحي.العقلينموهمنوحدتالشاب

أثبتأم(،)549مارلتقأوجيمغامراتروايةوفي

الفكاهيبالأسلوبالكبيراهتمامهواضحةبصورة

فبطل.رواياتمنكتبماأفضليميزالذيالضاحك

يسبقدائماوكانبطل.وشبهشرير،شبهمارشالرواية

قيمهمإطارفىتقييدهيريدونالذينأولئكواحدةبخطوة

ملكهندرسونالتاليةقصتهبطلأما.الضيقالمفهومذات

يبحثالعمرمنتصففيرجلافتصورأم(،)959ا!لطر

الإفريقية.القبائلمنعددبنالحقيقةعن

أبطالهمنبلوتحول،التاليةالثلاثرواياتهوفي

أكبرشخصياتإلىوهندرسونمارشأمثالمنالصاخبين

عالمام()649هيرزوجروايةفبطلذكاء.وأكثرسنا

التيوالمشكلات،بالذنبإحساسهيدفعهوآدابتاريخ

المتحدةالولاياتعنرضاهوعدم،زواجهفييعانيها

بمثاليةالعالمإلىيخظرأنإلى،الخمسينياتفيالأمريكية

حولفتدورام()759هامبولدتموهبةروايةأما.مطلقة

سيتراينتشارلياسمهالعمرمتوسطروائىبينالعلاقة

مثله-سيتراينويكتسبالأطوار.غريبموهوبوشاعر

فيالوقوعبعدولكن،الحكمة-هيرزوجمثلذلكفى

روايةوتحكى.والعاطفيةالماليةالمشكلاتمنالعديد

الكلياتإحدىعميدقصةأم()829العميدديسمبر

منيموتونالكثيرونروايتهوتتعرض.الحديثةالأمريكية

الحديثةللمشكلاتأم()879العاطفيةالصدمات

.والوحدةالاغترابعنالناجمة

مونتريالضواحيإحدى،لاشينضاحيةفيبلوولد

بلوكانوعندماروسيا.منهاجرتيهوديةلعائلةبكندا

المدينةشيكاغو،إلىالعائلةانتقلتعمرهمنالتاسعةفي

بلوأعمالوتشول.أعمالهمنالعديدفيمراراصورهاالتي

السرقةأم(؟)569اليومالفرصةانتهزهما:روا!ينأيضا

منعدداأيضاكتب،ذلكإلىإضافةام(.)989

.القصيرةوالقصصوالتمثيلياتالنقديةالأعمال

وراويإغريقيم؟(.كاتب021-؟4)6للوثارك

لليونانيينالمتوازيةالحياةلمؤلفهنتيجةاشتهر،ترأجم

المعروفين.والرومانيين

ثنائياتصورةعلىالسيرةأوالحيواتبلوتارككتب

روماني،والاخريونافيأحدهماالجنرالاتأوالحكاممن

تكونالذاتيةالسيرةولكنقسريةالمقارناتتكونماغالبا

تاريخية.لمعلوماتمهمامصدرا

القصصمنلكثيرأسامئابلوتاركسيرأصبحت

شكسبيروليمواستخدم.الوسطىالقرونفيوالأشعار
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إنجلترا،فيالإليزابيثيالعصرفيالمسر!كتابمنوكثير

تضمنالذيالحجواتلكتابهنورثتوماسالسيرترجمة

لليونانحياتاريخياووصفاشخصياتلعدةمهمةمواقف!

أضاريخية.امسرحياتهمفيكبيرلعددمادةوروما،

التيالأخلاقكتابهلبلوتاركالأحرىاالكتاباتبينمن

الوصفبينهامن،وفلسفيةودينيةتاريحيةمقالاتيتضمن

القمر.علىلوجهالغريب

قربأجونادافيليوتيافينياشيررفيبلوتاركولد

أغلسفةادرسولندار.هزيودالإغريقيينالشاعرينمنازل

إلىرحلاتهخلاا!.رومافيلتدريسهاقاموأخيراأثينافي

دراسةشيوقتهمنال!ضيرقضىومصروإيطاليا،اليونان

إلىوعاد.عنهمكتبالذينالرجالعنالحقائقوجمع

.هناكالمهمةأعمالهكتبأنهويعتقدلأبولو،راهبانياشيرر

هزديمسرحيكاتب.م(.ق184)254؟يلوتس

المسرحيأ!زلامننسخةمسرحياتهكانتمهما.روماني

هزليةعناصرللمسرحللوتسأضاف.الحديثأجونانيا

يهت!اي!-!أص!ا.الشديدةسخريفوأظهرللحياةمحبةأجةإيطا

اهتمامهمث!والتشحيصرالحب!صةشيالدقيقةلالتقسيةكثيرا

قدرصتابتهوالحوارعلىمسيطراسان.أضحكالتقديم

الحبأحاديثش،اقيأضريةابأساليب!جرافيهعني

لشتائم.وا

قصةأمفيتروومسرحيته.مسرحية21بلوتسكتب

مناتخذهازوجةمنهرقلوإنجابهجوبيترعنأسعطورية

أخوانيلتقيميناخيمى،الإدمسرحيةفيالبشر.بني

الاضواب.منكثيربعدافترقا

أساساالمسرحيةهدهموضعوعشعكسبيرا!متخدم

إح!ىكماشظ،!سرحيةأمماالأخطاء.كوميديالمسرحيته

علىمتنافسينوالابنالأبفيهاشيظهربلوتسمسرحيات

.واحدةفتاة

أجا.بإيطهاسارسينا،فيبلوتص!ماسيوستيتوسوأسد

يتحوأىأنقبلمتنقلةمسرحيةفرقةمعمسرحعاملاششغل

مسرحي.كاتبإلى

هما،ونبتونوللوتو.الشمسعنكوكبألجدوولى

بدونرؤيتهمايمكنلااللذانالوحيدانالكوكبان

.تلسكوب

باستخدامالكوكبيماتهذينالفلكيوداكتشم!

كبعدتقريباالشمسعرمرة93يبعدوبلوتو.الرياضيات

حواليالشمسعنويبببعده.الشمسعنالأرض

مدارفيالشمسحولويدور،كم000/001/009.5

أكثرالشمسمنيقتربمدارهنقاطإحدىوفى.بيفمى

الشمس.عنالبعدفىيليهأ!ذياالكوكب،نبتونمن

الحدثهذا.سنةعشرينلمدةنبتونمدارداخ!!فيويبقى

يقضيهاالتينفسهاالمدةحواليوهيمشة،248كليقع

مداربلوتودخلوقد.الشمسحولالدورانفيبلوتو

51حتىهناكوسيبقىام،979يناير23فينبتون

فيالشمص!منقربااشتدأنهالعلماءوقدر.أم999مارس

.أم989سبتمبر12

حوليدورفإنه،الشمسحولللوتويدوروبينما

حوليدوروهو.بوسطهيمرهميوخطوهومحوره

ولايعرف.الأرضأياممنأيام6!س!مرةنفسه

بعيدلأنهسطحهأسةحاأوبلوتوعنأحضيراأغدصونا

وهوكم،003/2بحواليبلوتوقطرويقدر.الأرضعن

أشعديعتبربلوتووسطح.الأرضقطهرخمسعنيقل

نأالفلكيونويعتقد.الشمسيالنظامفيبرودةالأماكن

-223!م.إلى-5233تكونقدسطئبلوتوعلىالحرارة

ولهالمتجمد.الميثانبغازجزئيامغوأحصكباأنويبدو

منخفضة،بلوتوكثافةأنوبما.الميثانمنأجاغام!صنجو

منأساسيةبصفةمكونبلوتوأنيعتقدوناغ!ل!ج!!افإر

أيبلوتولممطحعلىيكونأنفيأحلماءايشكر،أضلعا

.الحياةا!أش!!امنش!س!!

قوةوجودالأمريكيالفلكيلوولبيرسيفالاكتشو

كوكبيدوراتفيتؤثر،معروفغيرلكوكبجاذبية

موقعوحدد.ام509عامشيوذلك،وأورانوسنبتون

فيمرصدهمنعنهالبحثفيوبدأجديد،حصوكب

الأمريكية.المتحدةبالولاياتأريزونابولاية،فلاحستاف

اعتقدالسماء،منمساحةلتصويرلاتلورلوولامشخدم

مأ519عامفيوماتفيها،ال!صكبوجودبإمكانية

وليمكلايداستخدمأم!92عاموفى.يجدهأندون

بلوتوعننبذة

الثمرةعنالبعد

كم4)000001/524الألصر.ا

كم7)000،001.537:الأ!د

كم5لأ009)001لا...:لوسطا

:الأرضعنالبعد

!ا2،4!.لم.......الأقصرا

كما000025.7).00ةالأبعدا

كم0032:لقطرا

أرصيةدسة482:السنةطول

أرضيةأيام06الدورانمدة

م3225إلى3325-.الحرارة

اديتادعار؟الجو

ألقمر:ا
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لوولأجراهاتقديرأتلوولبمرصدمساعدوهوتومبو،

أضخم.بتلسكوباسمماءبتصويروقامآخرونوفلكيون

ثلاثفيبلوتوشكلتومبوخوجدأم039عاموفي

الأساطيرفيالأمواتإلهأسمعلىبلوتوسميوقدصور.

نية.الروما

محطةفيالفلكيوناكتشفأم،789عاموفي

لبلوتوتابعافلاجستاففىالأمريكيةالبحريةأرصاد

وكثافةلقطرقياساتهمالفلكيونطوروقد.شارونوسموه

.وشارونلبلوتوالمشتركالكسوفبدراسةبلوتو

الشمسي.النظام،الكوكب:أيضاانظر

وكلول!.رمزهمشعوفدزكيميائيعنصراليلوثوللوم

بكمياتطبيعياويوجدتقريبا،اصطاعياينتج،البلوتونيوم

.متعددةوصناعيةعلميةاستخدأماتوللبلوتونيوم.قليلة

عندالبلوتونيوموينصهر.49للبلوتونيومالذريوالعدد

م..06453حرارةدرجةعندويغليم046حرارةدرجة

ان!:.م025عند3امممجمأ68.9البلوتونيوموكثافة

الكثافة.

فيإشعاعابسرعةيعطيلأنهجداساموالبلوتونيوم

ألفا.جسيماتتسمىعاليةطاقةذاتجسيماتشكل

وأالسرطانتسببقدالجسيماتوهذهألفا.جسيمانظر:

شديدالبلوتونيوملأنونظرا.خطيرةأخرىأمراضأي

الكتلةمنأصغركمياتفيبهالاحتفاظيجبالانفجار

تلقائيا.عندهاينفجرالتيوهيالحرجة

النظائروهذه.للبلوتونيومنظيرا51العلماءاكتشف

هونطروأهم.462إلى232منالكتليةالأرقاملها

طرقهعندبسهولةينشطرالذي-923،البلوتونيوم

إلىالذرةنواةتنقسمالانشطارعمليةوفي،بنيوترون

923والبلوتونيوم.طاقةوتنطلقتقريبامتساويينجزءين

يستخدمأنهكما،النوويةالمفاعلاتفيالطاقةمصدرهو

-923البلوتونيومينتجونوالعلماء.النوويةالأسلحةفي

يتكونالطريقةوبنفس،بالنيوترون382اليورانيومبقذف

فينفاياتهيئةعلى923البلوتونيومذلكمن

أساممئا.وقودااليورانيومتستخدمالتيالنوويةالمفاعلات

مشكلةأصبح-923البلوتونيومنفاياتمنوالتخلص

سنة..00124البالغعمرهنصفلطولنتيجة،كبيرة

.الإشعاعانظر:

يزودمثلا،عديدةأخرىاستخداماتوللبلوتونيوم

وبعضالقلبنبضسرعةمحددجهاز-238البلوتونيوم

.بالقدرةالأخرىالأجهزةوبعضالفضاءمركباتأجهزة

يفيدان-244،والبلوتونيوم-242البلوتونيومأنكما

.والفلزاتالكيميائياتدراسةفي

أربعةبوساطةام049عامالبلوتونيوماكتشافتم

،ماكميلانوأدوينسيبورج،جلين:همأمريكيينعلماء

أنتجواوقد.فالوأرثر،كنيديوجوزيف

بالديوتريونات238اليورانيومبقذف-238،البلوتونيوم

الهيدروجين.نظائرمنوهو،الديوتريومذراتنوياتوهي

نظائرأكثروهو42-4البلوتونيومأكتشافتمكما

.أم719عامفيالطيعةفياستقرارا،البلوتونيوم

.اليورانيومفوقماعنصر؟النوويةالطاقةأيضا:انظر

-)1742فونليبرختجبهاردبلوخر،

معوصولهلمساعدبروسيا،منعسكريقائدام(.981

أمامنابليونجيم!هزيمةعلىالعسكريةالإمدادات

معركة.واترلو،انظر:واترلو.معركةفيالبريطانيين

هاجمأم،581عاميونيومنعشرالثامنيوموفي

دوقجعلمماالنهارطيلةالبريطانيةأسقواتأالفرنسيون

لفترةالصمودعليهميصعبجنودهبأنعلمهمع-ولنجتون

وقلق.بلهفةالليلحلولأوبلوخروصولإلىيتطلع-أطول

.نابليونهزيمةتمت،البروسيةمثواتهبلوخروصولوبعد

عامليبزجفىنابليونهزيمةعلىأيضابلوخرساعد

عامباريسعلىالاستيلاءفيأيضاوساعدأم،813

أميرولقبمشيررتبةعلىبلوخرحصلوبذلك.أم481

الأمامي.المشيرلقبالناسعليهوأطلقواهلستانعلى

التحقشبابهوفيبألمانيا،رمشوكفيبلوخرولد

البروسي.بالجيشثمأولأالسويديبالجيع!

.التاجمجوهراتانظر:.توماسبلود،

)رجاجالزجاجبمالسائلالبلوربلجيكابمانظر:البلور.

(.والرصاصالصودا

اورئلمنكلخصائصلهامادةالساورالبلور

تصطفذلكومع،كالسائلتنسابأنيمكنإذوالبلور

السائلوبتعريضالبئور.مثلجزئيااصطفافاجزيئاتها

يحدث،حرارتهدرجةتغييرأو،مغنطيسيلمجالالبلوري

وقد.لونهيتغيرأومعتماويصير،جزيئاتهترتيبفيتخلخل

فيعمليةفائدةالسائلالبلورالخاصيةهذهأكعسبت

ولوحات،والساعات،الحوأسيبشاشاتاستخدامات

.بالسياراتالقياسأجهزة

هذهعلىنراهاالتىوالحروفالأرقامإظهارويتم

محركةكهربائيةقوىعدةتوصيلخلالمنالشاشات

لايمكنرائقاالسائلالبلورويكون.السائلبالبلورصغيرة

بالتيارموصلةغيرالكهربائيةالقوىهذهتكونعندمارؤلمجه

البلوريصير،الكهربائيالتيارتوصيلتمفإذا.الكهربائي
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الماطقتطهرأصورغاشأحيمحى()1إنسانيدبهطليتالسائلالبلور

هوالأزرلىاأحلودا.محتلمها!ادأصوره!يالمحتلعةالحرارةدرحاتذات

لرودة.أكترهاوهوالأحمراللونثمالأحصر،االلوديليه،الماطقأد!أ

حرارةدرحةأدعلىاليسار()!يالأخصراللودإلىاللولىتحولويدل

احفضت.اليد

جزيئاتهفتؤدي،برؤشهتسمحاختىبالدرجةمعتماالسائل

والنبضات.عليهالساقطالضوءبعضامستطارةإلى

أجزاءأيتحددالتيهيالحاسبةبالالاتالإلكترونية

الرقماأوالحرفشمكليكونبحيثمعتمايصبحالشاشة

.المطلوب

درجةلقياسأصسائلاالبلورمنمعينةأنواعتستخدم

سطحعلىالباردةأوالساخنةالنقاطلتحديدأوالحرارة

منمعينةألواناالسائلالبلورمنالنوعهذاويعكس.ما

جزيئاته.بهتصطفالذيالخاصللأسلوبنظراالضوء،

السطححرارةلدرجةتبعاالمنعكساللونويتحدد

.المستهدف

اليد.ساعةأيضا:انظر

بودوير،-كلايتونانظر:.هلريالسيربلور،

اتفاقية.

.(ساعا\1)لمروا:نظرا0لصخريالبلورا

الممثلاتأشهرمن(.-م291)9.جوانبلورايت،

العشرين،القرنمنالخمسينياتأواخرفيالبريطانيات

فيهما،اشتركتالتيالمسرحياتفيحسناأداؤهاوكان

مأ489عامالتمثيلاحترافبدأت.ا!لفميفكمسرحية

دارفيمثلتومؤخرا،ريبيرتوريكرويدونبمسرح

والشحقت،بلندنكورترويالوبمسرح،للتمثيلنوتنجهام

برجفيولدت.أم639عامالقوميالمسرحبشركة

السيرتزوجتأم619عابموفيبإنجلترا.همبرسايد

أولفييه.باللوردمؤحراعرفالذيأولفييهلورنس

لورنس.،أولفييه:أيضانظرا

نمطفيمرتبةذراتمنيتكونصلبجسماوورة

فالمعادن،بلوراتمنالحيةغيرالموادمعظموتتكون.منتظم

الثبندفاتوكذلك،بلوراتمنتتألفمثلا،والصخور

والسكر.والملح

واضحةأشكالذاتالتكونالمكتملةوالبلورات

مثل.الهندسيالانتظامذاتارزريةالترتيباتهانظراالانتظام

لتكوينتتقاطع،مسطحةملساءأسمث!ألهاالبلوراتهذه

يرتبطالبلورةوجوهالمسماةأ،سطح1وهذه.حادةحواف

وجوهوتتلاقى.محددةتناظريةبعلاقاتببعضبعضها

أشكالاختلفتمهمامتساويةبزواياألمادةانفسبلورات

اجلورات.اوحجوم

البلوريات.علمللبلوراتالعلميةالدراسسةتسمى

البلورةوجوهبينالزواياالبلورأتاختصاصيوويقيس

ويفحصون.السطوحلتلكالمتناظرةالترتيباتويحللون

بالاستعانةللبلوراتالذريالتركيبمنوشحققونكذلك

الأشعةحيودوتقنيات،الموصلةالإلكترونيةالنفاذبمجاهر

السينية.الأشعةانظر:.السينية

علىالحيةغيرالمادةعبرهاتتشكلعمليةالتلور.

ومنالأبخرةمنالبلوراتتش!وليمكنو.بلوراتش!ص!

وأالحرارةدرجةانخفضتفإذأ.المصهوراتومنالمحالي!

المواد،تلكفىمعينةذراتفإنتبحر،حدثأوالضغط

الحالاتمعظموفي.وتلتحمبعض،إلىبعضهاتتقارب

قطعةأوشائبةتكونأنيمكنتبلورنواةعلىذلكيتم

عنقودمنأوما،جسيممنتتألفجدا،صغيرةبلورية

فيتلقائياوتترتبالنواةعلىتتجمإلذرات.ذرات

جسمابذلكلتشكلالخلويةالوحدةتسمىبنائيةوحدات

إلىذراتبإضافةحجمهافيالبلورةوتنموصلئا.بلوريا

انظر:.الوحدةخلايامنشبكةامتدادعلىسطوحها

.المعدن

ناعمةوجوها،قليلةحالاتفي،البلوراتوتتخذ

وجهيةالبلوراتهذهوتعسمى.بالمرآةثحبيهةالملمس

إلاالطبيعةفيالتشكلوجهيةالبلوراتولاتوجد.التشكل

تنمومحدود،غيرفراغفيتتشكللأنهاذلكالنادربمفي

البلوراتمعظمولكن.أخرىبلوراتتلام!رأندونفيه

التشكل،ضعيفةوجوههاأنيعنيوهذا،التشكلناقصة

التناظرعديمةالبلوراتبعضتسمى.منقرةأوخشنةف!

منتتكونالصخور،ومعظمقط.لهاوجوهلاحيث

التناظر.عديمةبلورات

يأللتناظر،وفقاالبلوراتتصنف.البلوراتتصنيف

فيأساسيةمعالمثلاثةوهناك.للوجوهالمتوازنالترتيب

ومركزالتناظر،ومحورالتناظر،مستوى:البلورةتناظر

التناظر.



إلىالبلورةينصفوهميممستوىالتناظرومستوى

مركزعبروهميخطالتناظرومحور.متطابقيننصفين

المحورهذاحولم036بزاويةبلورةأديرتوإذأما.بلورة

مرتينبينتتراوحالمراتمنعددأتظهر،متطابقةوجوهافإن

المحورسميمرتينالوجوهتطابقتكررفإذا.مراتوست

محوراس!مراتثلاثتكرروإذا،ثنائيتناظرمحور

الجانبانتطابقإذاتناظرمركزللبلورةويكونالتناظر.ثلاثي

تناظر.مركزذاتالبلوراتمعظمفإنالواقعوفي.المتقابلان

وهذهتناظر.توليفة32فيالبلوراتكافةحصرويمكن

وهى:،عامةبلوريةنظمسبعةإلىتقسيمهايمكنالتوليفات

نظام3-الوجوهرباعىنظام2-الوجوهمكعبنظام-أ

النظام5-الشكلالمعينىالنظام4-الوجوهسداسى

الميل.ثلاثينظام7-الميلأحادينظام6-القائمالمعيني

وهميةمحاورثلاثةلوجودبالنسبةيوصفنظاموكل

.البلورةمركزفيتتقاطع،البلوريةالمحاورتسمى

فيالثلاثةالمحاورتتعامد.الوجوهالمكعبالنظام

أبسطالمكعبويعدأطوالها،وتتساوىالنظامهذابلورات

النظامهذافيالأخرىالأشكالومن.المكعبيةالبلورات

يتلبيرااالوجوهمكعبةبلورة

يمثلمنهاوجهكل،أوجهثمانيةذوفهو.الثمانىالمجسم

والغارنيتالجاليناوتتبلور.الأضلاعمتساويمثلثا

.النظاملهذاوفقاوالبيرايت

فيالثلاثةألمحاورتتعامد.الوجوهالرباعيالنظام

منها.محورينطولاويتساوىالوجوهرباعيةالبلورات

والقاعدةوالرأسالمستطلةالجوانبذوالموشورويعد

!

الروتايلىالوجوهرباعيةبلورة
ا"5ةلبلورا

بلوراتوهناك.الوجوهرباعيةلبلورةشكلأبسط،المربعين

الثمانية.الوجوهذاالهرمتشبهالوجوهرباعيةأخرى

ومتساويةمتطابقةمثلثاتأساسعلىوجوههاوتتكون

والروتايل()الكاسيترايتالقصديرأكسيديتبلور.الضلعين

.الوجوهرباعيللنظاموفقاوالزركون

السداسيةالبلوراتتمتاز.الوجوهالسداسىالنظابم

أفقي،مستوىفيمنهاثلاثةتقعمحاورباربعةالوجوه

بزاويةمحورينكلويتباعد،الأطوالمتساويةوهي

تيتأباالوجوهسداسيةبلورة

عليها،عموديافيقعالرابعالمحورأما.021مقدارها

المستطجلةالوجوهذوالموشوريعد.مختلفةأطوالأويتخذ

.الوجوهسداسيةبلورةأبسط،الرابعللمحورالموازيةالستة

والجرافيت،)الزبرجد(والبريل،الأباتيت:المعادنوتتبلور

.النظاملهذاوفقا،نيتوالموليبد

البلوراتمختصيبعضيعد.الشكلالمعينىالنظام

،الوجوهسداسيالنظامفصيلةمنالشكلالمعينىالنظام

نفسإلىبالنسبةتحديدهمايمكنالنظامينكلالأنذلك

المروالشكلمعينيةبلورة

فالمحوربينهما.رئيسيواحدفرقهناكولكنالمحاور.

التناظرثلاثيمحورالشكلالمعينيةالبلورةفيالعمودي

التناظر.سداسيمحورالشكلالسدأسيةالبلورةفيبينما

التيالبلورةهوالشكلالمعينيالنظامفيبلورةوأبسط

منهاكليحتوي،متساويةمعينيةوجوهستةعلىتشتمل

والدولميتالكلسيتبلوراتتنتمي.أضلاعمتوازيعلى

.النظامهذاإلى)المرو(والكوارتز

إص

أأ

أممئرأص

--+!أ
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محاوربثلاثةالقائمةالمعينيةتمتاز.القائمالمعينيالنظام

القائماالمعينيالموشورويمثل.الأطوالمتساويةغير،متعامدة

زوايافيتتلاقىالتي،المتساويةكيرالثلاثةالمستطلاتذو

!

الباريتقائمةمعينيةبلورة

أجاريتواالأراغونيتوتتبلور.النوعهذابلوراتأبسطقائمة

.النظاملهذاوفقاأخرىومعادنالأصفر()الياقوتوالتوباز

المحاورمنمحورانيتعامد.الليلالأحاديالنظام

ولهاعنهما،التالثويميلالميلأحاديةأجلوراتافىالثلاثة

بوجههبالميلأحاديةبلورةأبسطوتتمثل.متباينةأطوال

!

الجبسالميلالأحاديالنظام

أما.الو!همستطيلاتوبأربعةالقائمالمحينشكللهما

بماالمركباتمنوكثير.فمائلانوالسفليالعلويالسطح

تنتمي،والبيروكسينوالأورثوكليزوالهورنبلندالجصفيها

.النظامهذاإلى

فيأ!ثلاثةاالمحاورأطوالتختلف.الميلالثلا"نيالنظام

لذلكمنهابممحورانولايتعامدالميلالثلاثيةالبلورات

زاويةفيتتلاقىولامختلفةالبلوراتهذهوجوهكانت

!

سبارفلدبلاجيوكلازالميلالثلاثىالنظام

فلسباربلورات،النظاملهذاوففالتشكل.قائمة

المعادنمنوقليل(الألومنيوم)س!صاتالبلاجيوكلاز

.للأخرىا

الجليد.بمالمعدن،الجوهرة:أيضاالظر

(.)الاستق!لالبيفاءروسيا:نظرا.يلوروسيا

الحث)!يالسينيةالأشعةانظر:علم.البلورياى،

.البلورة(،أمحلميا

باستعمالتطويرهاتمأمري!جةموسيقىالبلور

جلبواالذين)السود(بالزنوجالخاصةالمومسيقيةالتعبيرات

.الميلاديعشرالسالغالقرنفىواستعبدواأمريكاإلى

الأمريكيةالزنجيةالحقلوأغانىالعمالأغانيوكانت

أصلوهيالزنوجبينالتخاطبمولمسيقىمنشكلاتعد

صورةفيالبلوزمومميقىوبدأتأجلوز.امو!ميقى

.والصوتبالكلماتعنهايعبرأيلفظيةموسيقى

العديدوأصبحالبلوز،مغنيالملحنونتتبعمر،إابمرورر

بولمساطةأساساتؤدىللبلوزالموسيقيةالتراكيبمن

كبير،حدإلىالمومميقىمنمرننوعأجلوزوا.أمحازف!تا

موسيقىمنراقيةفرديةنماذجالموسيقيونكتبوقد

تطورفيكبيرةبدرجةالبلوزموسيقىوساهمتالبلوز.

الشعبية.والموسيقىالجازموسيقى

فاصلة12شكلفيالتقليديةالبلوزموسيقىتؤدى

منمقطعكللمجكونمقاطعثلاثةإلىتنقسممو!ميقية،

البلوزأغانيكلماتمعظموتتكون.موسيقيةفواصلأربعة

ثلاثةمنمكونمنهاكلالشعريةالمقاطعمنالعديدمن

للسطرتكرارامقطعكلمنالثانيالسطريكونأسطر.

الأولين.للسطرينإجابةعنالثالثالسوويعبر،الأول

الوحدةالبلوزلمومميقىالشعريةالكلماتمعظمولعكمم!

الساخرةالفعلردودالاخرالبعضويعكس،والحزن

.الحياةلمشاكلوالتحدي

وأصبحتوشعبيتهامكانتهاتحتلالبلوزموسيقىبدأت

هذهوأثناءعشر.التاسعالقرنأوائلفيللناسمحببة

.و.كواسمهالموسيقيةالفرقإحدىقائدبدأ،الفترة

فىالتقليديةالفولكلوريةالزنوجنغماتبتطيعهاندي

قطعأمثلةومنكبيرأ.شعبئارواخاكسبتأغانشكل

لويسوسانتام()129بلوزممفيسالم!سيقيةهاندي

العشرين،القرنمنالعشرينياتوفىأم(.19)4بلوز

البلوزمغنييأفضلباعتبارهاسميثليسيالمغنيةظهرت

بلانيدالاخرينالمشهورينالبلوزمغنييومن.التقليديين

ريني.وما،جونسونوروبرت،جيفرسونليمون



701البلوط

شهرةالبلوزبموسيقىالخاصةالعزفآلاتواكتسبت

للويسالبوقعلىالعزفأعمالخاصة،واسعة

البوجي-نموذجأصبحالثلاثينياتوفى.أرمسترونغ

ورأئجا.شائعاالبلوز،بيانوعلىللعزف،ووجي

فائقةمهارةالمعروفينالجازموسيقىعازفيمعظمأظو

إيلينغتونديوكهؤلاءومنالبلوز،موسيقىعزففي

موسيقىماشملتوكثيرا.تيجاردنوجاكباركروشارلي

البلوزموسعيقىعلىوتغييراتتعديلاتالموسيقيينهؤلاء

منوكثيرالكلاسيكيةالمومميقىبعضوتبرز.المألوفةالقياسية

عليها.البلوزموسيقىتأثيرالشعبيةوالموسيقىالروكموسيقى

الأشجارمنعديدةمتنوعةمجموعةمنلثمجرةاليلوط

006منأكثرهناك.البلوطجوزأتتحملوالشجيرات

فىطبيعيةبصورةتقريباكلهاتنموالبلوطأنواعمننوع

منالعديدعلىويطلق.الأرضيةللكرةالشماليالنصف

فىلكنها،بلوطلفظأستراليا،فيوبخاصةالأشجار،

بصلة.البلوطلفصيلةلاتمتالواقع

الحجمحيثمنواصمعاتنوعاالبلوطأشجارتتنوع

أطولإلىالبلوطأنواعبعضأطوالولاتصلنموها.وطريقة

بعضهايصلبينما(،الصغيرة)الشجيراتالجنباتمن

منالعديدولايفقد.مترا03منأعلىارتفاعاتإلىالاخر

فصلفيأورأقهالدافئالجوفيالنامىالبلوطأنواع

الداععليهيطلقالأشجارمنالنوعوهذأ.الخريف

الباردةالأقاليمفيالموجودةالأنواعمعظملكن.الخضرة

فصلفىأوراقهاتسقطالتيوهيالأوراقمتساقطةتكون

البلوطأنواعمنالعديدأوراقتتحول.عامكلمنالخريف

جميلةألوانإلىالمبكرالخريففيالأوراقالمتساقطة

الذهبي.البنيأوالداكنكالأحمر

خضراءصغيرةأزهارأ،الربيعفي،البلوطأشجاروتنتج

متدليةعناقيدمنوتتكون-المذكرةالأزهارتعطي.مصفرة

وتحمل.اللقاحمنضخمةكميات-الهريةالنوراتتسمى

وتتحول.بتلقيحهاوتقومالمؤنثةالأزهارإلىاللقاحالرياح

وجوزةالبلوطة.جوزةإلىتلقيحهابمجرد،المؤنثةالزهرة

فيالبلوطثماروتختلف.البلوطشجرةثمرةهيالبلوطة

ملم.05منأكثرإلىملم13منأقلمنالطول

ثماراتحمللاالعادةوفيببطء،البلوطأشجارتنمو

هذهتعيشلكنالعمر.منسنة2.حواليتبلغحتى

سنة.04و.002بينيتراوخطويللوقتعادةالأشجار

البلوطأشجاراستخدامات

مصادرمنمهمامصدراالبلوطألغمجارتعتبر

وقويمماوصلبثقيلبأنهالبلوطخشبويتميز.الخشب

المسوقالبلوطأيصاوتسىأوروبامن)العادي(الزنديالبلوطشجرة

السمو.مكتملةلحماذجالمستديرالتاجالصورةتوضح.الإنجليزيالبلوطأو

الأثاثصنعفيالمنتجونويستخدمها.جميلجذعوله

الحديديةالسككوعوارضوالمراكبوالبراميل

أوروبافىالبلوطغاباتتدميرتموقد)الفلنكات(.

بناءلعملياتاللازمالخشبعلىللحصولوأمريكا

بعضقلفمنالفلينويأتي.المنازلوتشييدالمراكب

.البلوطأشمجارأنواع

الغذاءمصادرمنمهمامصدراالبلوطثمارتعتبر

تغذىأسبانيا،مثل،البلدانبعضوفي.البريةللحياة

الثمار.بهذهوالدواجنالخنازير

فيالبلوطأشجارأنواعمنالعديدوتستخدم

وصنعالجلوددباغةفىالمستعملالتانينمادةاستخراج

أشمجارقلففيالتانينمادةوتوجدالمسود.الازرقالحبر

صغيرة)تراكيبعفصاتفيأيضايتركزولكنهالبلوط

وهذه.البلوطأشمجارأوراقعلىتظهركالعقد(

تحتوي،البلوطتفاحاتأحياناتسمىالتي،العفصات

الأنسجةوتحتوي.الدقيقةالعفصاتلدبابيريرقاتعلى

منعاليةتركيزاتعلىالعفصاتهذهبداخلالنباتية

التانين.مادة

البلوطأنواع

أشجارأنواعنصعفلحواليالموطنالشماليةأمريكاتعد

فيشميوعاالأنواعأكثرمنالأبيفنوعوالبلوط.البلوط



البلوط801

ويتخذوقودا،واسعةبصورةويستخدم،الشماليةأمريكا

الأحمرالبلوطويعتبرالفاخر.لصئالأثاثخشبا

الأمريكي.الخشبلخامنموذجاالنت!مالي

للزينةالأمري!صيةالبلوطأشجارمنالعديدوتستخدم

وبلوطالقرمزيالبلوطأوراقوتتحوأ!.الأقاليمبعضفى

وأجلوط.الخريففيزاهقرمزيأ!نإلىالأسبانيالماقع

باللونغنيةالخريففيأوراثالشمالىالأسعبانيالمناقع

الغاباتفىمنتشرانالبلوطمننوعانوهناك.القرمزي

هماأوروبا.وووسطشمالفي،الختلطةالأوراقمتساقطة

وكلاهماالمقعدأوالزهرلاطئوالبلوطالمسوقالبلوط

مفصصة.وأوراقمنتشرةتيجانذاتطويلةفاخرةأشجار

جوزاتتنمو.ثمارهمانموبطريقةعليهماالتعرفويمكن

لاطئجوزاتتكونبينماطويلةأعساقعلىالمسوقالبلوط

حلتاتنموأنويمكن.بالغصنمباشرةملتصقةالزهر

عاشزقد.الأرتفاعاشىم35علىيزيدماإلىالشجرتين

سنة.008منأكثربعضها

أوروباجنوبفىالزغبيأوالأبيضالبلوطيوجد

)مجموعةعيصاأحياناالنوعهذاويشكل.وغربها

فيالجبالكسفوح،أقاليمفيالنمو(متفرقةشجرية

منآخراننوعانوهناك.المتوسطالأبيضالبحرمنطقة

البلوطوهماالشرقىوجنوبهاأوروباجنوبفيالبلوط

ويوجد.الاوراقالمتساقطالإيطاليوالبلوطالتركي

جنوبمنرطوبةالأكثرالأجزاءفيالبيرينىالبلوط

هىالخضرةالدائمةالبلوطوأشجاروغربها.أوروبا

والصيفالمعتدلبالشتاءتتميزالتىالبلادفيايلأكثر

جلديةصغيرةأورأقبوجودتمتازوهىالحار.أوالدافئ

البهشية،نباتأشواكتشبه،حادةأشواكذاتأحيانا،

الدائمةالبلوطأشجاروتمسمى.الراعيةالحيواناتلمنع

فتبدوتسقطلاأوراقهالأنالحيالبلوطأحياناالخضرة

الدائمةالبلوطأنواعوأهممظهرها.فيحيةبذلك

هما،شمجرتانالمتوسطالأبيضالبحرأقليمفيالخضرة

البلوطكانوقدالفلينى.والبلوطالاخفمرالبلوط

المنطقةهذهفيالمنخفضةالأراضيمعظميغطيالأخضر

إلىوتحولتتقريباالداكنةالظليلةالغاباتأزيلتوقد

الأخضرالبلوطيزرع.با!لاكىيعرفمنخفضعيص

أوراقهلجمالالصسغيرةوالحدأئقالعامةالحدائقفيعادة

فيخاصةبصفةجيداوينموالرماديةالخضراءاللامعة

الفلينيالبلوطمعظمويوجد.المعتدلةالساحليةالمناطق

زراعتهاوتتمإفريقيا.وشمالوالبرتغالأ!مبانيافي

حيثأمسبانيامنوأجزاءبالبرتغالمزارعفيوتعهدها

الأشجارتعريةتتم.الفلينانظر:.الفلينقلفهايعطى

!شوات01إلى!شواتثمانيكلقلفهامنالناضجة

أكترمنواحدةالشماليةأمريكامن)يسديان(القرمزيالبلوطشجرة

الزاهيالأحمراللودإلىأوراقهاتتحول.حاذيةالأمري!صالبلوطألواع

وللزية.للظلوهوشائعالتحجراالقرمزيالملوطيعدالحريرو.شص!!!ى

توجد.القلفمنأخرىطبقةتدريجيابعدهاتنمو

منطقةغربالماكويزمناطقفيالقرمزيالبلوطأشجار

شائكةصغيرةأوراقذاتوهيوشرقها،المتوسطالبحر

العصورمنذتجمعوكانتالقشريةالحشرةتحتضن

قرمزية.تسمىحمراءصبغةعلىللحصولالوسطى

وسطغاباتفيالبلوطأشمجارمنأنواععدةتنمو

وأاليابانيالبلوطالأنوأعتلكوتتضمنآسيا.وشرق

هذهوتنمو.مهمةخامخشبشجرةوتعتبرالمنغولى،

روسياجمهوريةشمرقأقصىفيوأيضااليابانفىالشجرة

ية.اللاتحاد

غاباتداخلتوجد.الأوروبيةالبلوطغاباتحياة

الأشجارمنأخرىعديدةمختلفةأنواعالبلوط

غاباتتحتوي،المثالسبيلفعلى)الشجيرات(.والجنبات

الشجيراتمنتحتيطابقعلىالأوروبيةالبلوط

أرضيةوطبقة)إيلكس(والبهشيةوالبندقكالزعرور

البلوطغاباتتشكل.المزهرةالنباتاتمنغنية)سفلية(

أوروباوسطأنحاءمنلكثيرالأصليالنباتىالغطاء

هذهفىيعيش.للغايةغنيةحيوانيةحياةوبهاوغربها



لأنكذلكتسمىالم!وقالبلوطشجرة

أعناقأوسيقانعلىتنموالبلوطجوزات

أوروبا.وشماليبريطانياموطنها.طويلة

حضراءأوراقذاتالأخضرالبلوطشجرة

فيللزيسةوتزرعأوروباجنوبيموطنهالامعة

العالم.منأجزاء

901لحياالبلوط

موطنهاالشماليالأحمرالبلوطشجرة

أوراقلهاوكندا،المتحدةالولاياتشرقي

الأمريكي.البلوطأشجارمنكالعديدمدببة

الحشراتأنواعمننوع005عنيزيدماالغابات

(والبشارةللورقالاكلة)اليرقاتالأساريعتشمل

)كالأمبراطورالكبيرةوالفراشاتالصغيرة)الفراشات(

وخنافسكالجعلالعديدةوالخنافس(،الأرجواني

منضخمةكمياتالحشراتتنتج.الكبيرةالحنظب

أجزاءوعلىالبلوطأشجارأوراقعلىالختلفةالعفصات

الأشجار.هذهمنأخرى

دبابيرلنشاطالعفصاتهذهمعظمتكوينيعزى

تتميزبداخلها.بيضهاتضعالتىالصغيرةالعفصات

البليبحجمومستديرةصلبةبأنهاالبليعفصات

)تفاحالبلوطعفصاتأما.البلوطبأغصانوملتصقة

أكبرفتكون،الأغصانعلىأيضاموجودةوهى(،البلوط

أما.وإسفنجيةطريةبأنهاوتتميزالسابقةمنحجما

السطحعلىحمراءدقيقةقبابافتكوناللامعةالعفصات

المشابهةالكشممق،عفصاتتتدلى.للأوراقالسفلى

المذكرةالهريةالنوراتمنالأحمر،لثمارالكشمش

البلوطغاباتفىالسائدةالطيورتشمل.للبلوط

خطافوالجوزوكاسرالكبيرالمنقطالنقارطائرالأوروبية

القيقطيورتتغذىالمصفر.الأسمروالبومالأرقطالذباب

الجرذويعتبر،البلوطبثماروالسناجب(زريق)أبو

فيالموجودةالصغيرةالنموذجيةالثديياتمنالسنجابي

.البلوطلغاباتالسفلىالطبقة

الولاياتلغربالمتقزمةالبلوطغاباتتكون

عليهايطلقكثيفةضعجريةغاباتمجموعهافيالمتحدة

يسودوهنا.الأجمةانظر:.الأجمةالمتشابكالدغل

الناميةالأشجارمنحصيرةمصاحباالغامبلالبلوط

منلكلغذاءالغامب!البلوطجوزاتوتشكل.القصيرة

والوعولالشجروجرذان،البغلىالأيلحيوانات

والديوك(زريق)أبوالعيصقيقوطيوروالسناجب

البرية.الرومية

.الشجرةبمالبلوطةجوزة،الحيالبلوط:أيضاانظر

الجنباتمننوعا07يضمشجرالأشا!ط

،الهادئللمحيطالغربيةبالمنطقةوالاشجار)الشجيرات(

التي،المتقزمةالشجيراتمنويتباينبأمشراليا.خاصة

الفخم،النهربلوطإلىفقط،واحدأمتراطولهايكون

المستوطنوناستخدموقد.م03حواليطولهيبلغالذي

خشبيةألواحعملفىالأنثىالبلوطخشبالأوائل

الأوروبي،للبلوطبصلةالأنثىالبلوطيمتولا.للتسقيف

الأنثىالبلوطويستخدم.متماثلالشجرتينخشبلكن

الماءأيضايتحملأنهكماالريحومصداتالأسوارلصنع

الساحل.عندزراعتهويمكنالمالح

علىينمو،الخضرةدائمالبلوطمننوعالحىاليلوط

المتحدةللولاياتالشرقىالجنوبىالساحلطول

ارتفاعإلىلتصلالحىالبلوطشجرةوتنمو.الأمريكية

الانتشار،واسعةكثيفةقمةالأفقيةفروعهاوتشكلأم،5

بينهالمستطيلةاللامعةأوراقهاطوليتراوحأنويمكن

سم.ا3إلى

زراعتهافىالمرغوبالأشجارمنالحىوالبلوط

المدمرالتأثيرتقاوملأنها،والشوارعالمروجفي



السامالبلوط011

قمةأفقياتمتدالتى!روعهاوتكون.الحضرةدائمةشحرةالحىالبلوط

)أسمل(ناعمةمستطيلةداكةأوراقوللبلوطالاششار.واسعةكثيعة

الحيالبلوطشحرةتمموالفل!!.تشمهتركيبةشيمتمكلالكتيفقلفهاأما

أطتحدة.اا!لاياتام!الثرقيةالجوليةحمئالماطقفى

اتحور

مأ215الأرتماثا

البلوطشعجرويتميز.والأمراضوالحشراتللعواصف

السفنبناءفييستخدموكان،خشبهبصلابةالحي

والممع.نطاقعلى

.الشجرة،البلوط:أيضاانظر

الساماللبلابإلىينتميالنباتمننوعالساماليلوط

)شجيرات(جبناتشكلعلىوينمو،الساموالسماق

لهاللبلابمثلوهو.العنبضمجرةشكلعلىأوعادية

بهاوريقةوكل.وريقاتثلاثمنمنهاكلتتكونأوراف

لكن،الأبيضالبلوطشجرةورقةتشبهوهى،فصوصعدة

مفصصة.غيرالساماللبلابوريقات

شمالفيينموانالسامالبلوطأشجارمننوعانهناك

الجنوبيةالمناطقفيالسامالشرقيالبلوطيوجدأمريكا.

،تكساسمنالغربوإلىفلوريدا،حتىنيوجيرسيمن

مناطقفيينموفهوالسامالغربيالبلوطأماوأوكلاهوما.

حتىالمكسيكفىالمنخفضةأجفورنياح!اجزيرةشبهمنتمتد

كندا.فىالبريطانيةكولومبيا

بولايةهارتفوردفيضخمةشجرةالميتا!يلوطة

لأنمشهورةأصبحت.المتحدةالولاياتفيكونكتيكت

لولايةالممنوحالأصلىالميثاقإنتقولمتوارثةروايةهناك

الحاكمعليهلايستوليكىعندهامدفوناكانكونكتي!ت

.اللإنجليزي

عدديبدغلجغاريا.م!نكبرياترانيةشدللودديص

السكانعددفييفوقهاولا.نسمةء3./438سكانها

ومركزالحديديةللسككمركزوبلوفديف.صوفياإلا

مركزوهيماريتسا.نهرتمكللى،وصناعيزرأعى

صناعةوبهاوالعطور.للتبغالرئيسىالتجاريبلغاريا

الزراعية.المنتجاتوتصنيعوالنسيجوالمعادنالجلود

فيمرتينهامعالميتجاريمعرضبلوفديففىوينعقد

موضعفيتوجدكانت.مقالخامص!القرنوفى.السحة

فيليباحتلها،تراقيةأخرىمدينةللوفديفمدينة

عليهالمسيحميلادوقتمن..مق34أعامشىالمقدونى

منجزءاباعتبارهاالمدينةازدهرتم،003حتىالسلام

نية.شوماالإمبراطوريةا

يدخلهاأنقبلمراتعدةاستعمرتوبعدها

أصبحتام878عاموفي،أم364عامفيالعثمانيون

تابعاكانإقليموهوالشرقيةلروميلياعاصمةبلوفديف

الأجزاءإلىضمهاوتمالذاتىبالحكميتمتعالعثمانيةللدولة

.أم885عامفيبلغاريامنال!خرى

غيراتحادبلومزبريمجوعة.مجموعةبلومربري،

وقتمنيجتمعونكانواالذينالإنجليز،للمفكرينرس!

المجموعةوكانت.أم039عامإلى5091عاممنلآخر

وأخيهمافينساوأختها،ستيفنفرجينيامنازلفيتجتمع

تباحثتوقد،بلومزبرييسمىلندنمنجزءفىأدريان

الأخلاقية،والمبادئ،الفنمساللفيوتناظرتالمجموعة

جماعيموقفللأعضاءيكنولم.والدين،والفلمسفة

كانواماعلىيعترضونولكنهم،موضوعأيعنواحد

فيوالخلقيةالدينيةالمسائلفيللتجديدمقاومةيرونه

عنللبحثجهودهميبذلونوكانوا.المجتفالإنجليزي

.واللإقناعالحجةطريقعنالحقيقة

الفنيونالناقدونبلومزبريمجموعةأعضاءمنوكان

فورلممتر،إمإيوالمؤلف،فرايوروجر،بلكلايف!

ليتونالأدبيوالناقدكينز،ميناردجونوالاقتصادي



بهذهالبارزالعضووولفليوناردالمؤلفوتزوج.ستراشي

منكانتالتيام،129سنةمشيفنفرجينيامنالمجموعة

تكتبمشهورةقصاصةوأصبحت.المجموعةهذهأعضاء

التقواالذينالاخرينالمفكرينومن.وولففرجينياباسم

،إليوت.إس.تىالشاعرالأحيانبعضفىالمجموعة

انظر:.راسلبرتراندوالفيلسوف،هكسليإلدوسوالمؤلف

.ليتون،شىسترا،فرجينيا،وولف

مقاطعاتمن،ا!رةأورانجولايةعاصمةللو!لثين

نسمة،867.261سكانهاعدديبلغإفريقيا.جنوب

وهى،نسمة003و051العاصمةمنطقةسكانويبلغ

محكمةأكبربهاوتنعقدإفريقيا.لجنوبالقضائيةالعاصمة

ومدينةالعليا.للمحكمةالاستئنافقسموهيالبلاد،في

بريتورياأما،التشريعيةإفريقياجنوبعاصمةهيالكاب

بلومفونتين.إفريقياجنوبانظر:.الإداريةعاصمتهافهي

والأفريكانيةالزهورنافورةتعنيأفريكانيةكلمةأصلهافى

إفريقيا.لجنوبرسميةلغة

والأربعينياتالثلاثينياتفيالبيضالمستوطنونانتقل

المنطقةفىواستوطنواالميلاديعشرالتاسعالقرنمن

ببلومفونتين.الانالمعروفة

عدديفوقاليومبلومفونتينفيالسودالسكانعدد

اللغةوهيالسيسوثو،معظمهمويتحدث.البيضالسكان

الأفريكاني.الاستيطانقبلالمزارعونيتحدثهاكانالتي

الأفريكانيينلتعليمزراعيةومدرسة،جامعةبلومفونتينوفى

رئيسى.بشكلوذلكالحرةأورانجولايةإلىالمنتمين

عالم.م(9491-1)887ليونارد،بلومفيللى

وقد.اللغةلدراسةالعلميةالطرقطور،أمريكيلغويات

البنيوية.تسمىالتياللغةعلممدرسةتأسيسعلىساعد

صيغبالبنيويةالمهتمونويدرسعلم.،اللغةانظر:

واشتغل.المحتوىأوللمعنىإشارةبدون،اللغةوأساليب

والبولينيزية،،الجرمانيةباللغاتأساسابلومفيلد

تكويناتلوصفطريقةواخترع،الهنديةوالأمريكية

يمثلمدرسياكتاباأم()339اللغةكتابهوأصبح.اللغة

فىومميزا،اللغاتعلمفىالأمريكيةالبنيويةالمدرسة

للقراءةالعملىالتدريسفيبلومفيلدوشارك.مجاله

الأجنبية.واللغات

هارفارد،جامعةفيوتخرجشيكاغوفيبلومفيلدولد

علمدرسشميكاغو.جامعةمنالدكتوراهعلىوحصل

علىوساعدييل.وجامعةشيكاغوجامعةفياللغات

ما249سنةفيالأمريكيةاللغاتعلمجمعيةتأمميصر

لها.رئيسابعدفيماوأصبح

رومانيا.فيالنفطصناعةمركزتعدمدينةللويستي

جنوبيفيالبتروللإنتاجكبيرةمنطقةفىالمدينةوتقع

وسكان.نسمة962.991سكانهاعددرومانيا.أواسط

بلويستىفيمنشآتتوجد.نسمة295.254العاصمة

،البترولوتكريرالخامالزيتاستخراجمعداتلصناعة

الأنابيبخطوطوتربط.البترولمنالكيميائياتوإنتاج

الأسود.البحرعلىبكونستانتاالمدينةالحديديةوالسكة

النسيج.صناعةمركزأيضاهيوبلويستى

بهذااشتهرت.الأطفالبهايلعبصغيرةكراتاليلى

العربية،البلادبعضفي،أخرىوبأسماء،الاسسم

والبرجون)المثاقيل(والمصاقيلالجلولوالدحاحلمنها:

العربيالتراثفيالمعروفةالمدحاةبلعبةأشبهوهيوالبنانير،

القديم.

الحديثوالبلي،اليمينعلىاليدويالأثريالبلىتشسملالبليأنواع

اليسار(.)علىالآلط
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كرةوكلالزجاجمنعادةالكراتهذهتصنع

عديدةأنواعوهناكمثقالا.أيضاوتسمىبليةتسمى

الهواءفيالبيوتخارجمعظمهاوتلعب،البليلمباريات

كالالعابالبليألعابتنظيمايتماأنويمكن.الطلق

التروب.أنواعمننوعأنهاعلىشائعةولكنهاالرياضية

تمسمىكبيرةبليةبموازنةبقدهـالبلياللاعبونيقوم

لسقراللاعبونويقومواسمبابةالإبهامبين)الضراب(القاذدة

وتسمىكلهاأوالصغيرالبفىمنواحدةنحوبالإبهامالقاذفة

علىالاتكاءعادةاللاعبينعلىويجب.الهدفالبلى

يجبأنهبمعنىالبليقذفح!تالأرضعلىالأصالغأطراف

البلي.قذفحين،الأقلعلىواحدةيدعلىيتكئواأن

اسماؤهالهاوألوانهاموادهااختلافعلىاللعبةوهذه

الملونةالالتفافاتذاتالبليةفإنالمثالسبيلفعلى،العامية

)كلة(كرةتستخدمالتيالمعدنيةوالبليةبالزجاجيةتعرف

الفولاذية.تسمى

تلعبالحلقةتسمىمباراةالبلادبعضفيتوجد

أبلىاإخراجاللاعبونيحاولالحلقةمباراةففي،بالبلي

قب!!11ويقوم.م3قطرها!سحافةالدائرةخارجالهدف

منتصففى)+(شكلعلىبلية13بتجهيزاللعببدء

لأسفلبالاتكاءأدواره!اأخذفىاللاعبونويبدأ،الدائرة

إخراجاللاعبع!ىيجبالمكانذلكومن،الدائرةخارج

وإدخال،الدائرةخارجالهدفأجليامنالأقلعلىواحدة

فييستمرذلكفينجحوإذا،الدائرةداخلاللعبقاذفة

حالةفياللاعبدوروينتهى،القاذفةتستقرحيثماالقذف

منالقاذفةتخرجأنأو،الدائرةمنبليةإخراجفيفشله

علىالهدفالبليتنظيمبإعادةحينئذالحكميقوم،الدأئرة

وبعد.دورهالثانياللاعبويأخذ،متقاطعينخطينشكل

البليمعظمأخرجالذياللاعبيفوزالأدوارمنعدد

بالمبارة.الدائرةمنالهدف

الكهوففىوجدالمطبوخالطينمنالمصنوعالبلىإن

منذالبليمبارياتالرومانقدماءلعبوقدالتاريخقبلفيما

مضت.عام)00.2

جزرخمسمنمجموعةالبليارجزر.بررر،اب

فىألممبانياشرقيفيواقعةالصغيرةالجزرمنوعددرئيسية

تشكلوهيبالماهىالجزرعاصمة.المتوسعطالأبيضالبحر

أسبانيا.منمقاطعة

مساحةوتبلغنعسمة000/755قرابةالجزريسكن

الجزر،أكبرميوركا،وفط.2ءكم،...نحوالأرض

الجزرسواحلأنمنالرغ!اوعلى.جميلةمرافئتوجد

جعلتالبسيطةالسكانوحياةاللطيفالمنا!لكن،وعرة

والزيتونالأعنابفيهاتزدهر،شتويةمنتجعاتالجزر

والإنتاج.أخرىوفواكهالهنديوالليمونوالحمضيات

المعدنية.والسلع،والسيراميكالأحذيةيتضمنالصناعى

والبرتغالالأسبانمنكثيرةأجناسالجزيرةاجتاحت

والبيزنطيين.،والرومان،والقرطاج،والإغريقوالفينيقيين

فىمشهورينحجررماةالبليارس!صانمنأصئفوجوقد

أواخر،الهجريالثانىالقرنفيقيصر.يوليوس!جيش

وازدهرتالبليارجزرالمسلمونفتح،الميلاديالثامنأغرنا

م0123عامنحوفي.الحياةنواحيكلفيح!صمهماتحت

ماعداالجزر(الانأسبانيامنجزء)وه!الأراعونيونااحتل

.أم287عامفيالثالثألفونسسوبيدسقطتالتىميوركا

!وركما.:أيضاانظر

لسنوكر.واوردلبدياا:نظرا.روملكااردبلدا

الداخديةالأدعابمندعبتانوالسئوعراليلياردو

فياللاعبونويضرب،الشكلمستطجلةطاولةعلىتلعبان

الصغيرةالكراتمنمجموعةنحوكرةأطعبتيناهاتهيئ

كلوتبدأكيو.تسمىالطرفمستدقةطويلةبعصاالملونة

الكيوبولاسمهاخاصةكرةبضربةاصلعبتينامنواحدة

هذهتضربأنويجبللعصا.المستدقبالطرفتضرب

،الأخرىالكراتمنأكثرأوواحدةكرةبدورهاالكرة

لمجمحتى،المستهدفةالكراتاسمعليهايطلقالتي

للطاولةتكونالبلياردوأنواعكلوفي.النقاطتسجيل

البلياردوعصااللاعبونويستخدم.الجيوبتسمىفتحات

كلهاتدخلحتىالتهديفبكرةالأخرىالكراتلضرب

.الجيوبهذهفي

،الإنجليزيالبلياردوهو:البلياردوأشكالوأشهر

،الجيوبوبلياردوالكارومأوالفرنسىوالبلياردو

البلياردوزوجانأوشخصانيلعبأنويم!شوالسنوكر.

أشخاصثلاثةأوشخصانيلعبأنويمكن،الإنجليزي

لاعبينعلىمقصورةفإنهاالسنوكرأمابمالكارومبلياردو

بلياردوفييتنافساأنأكثرأولشخصينيمكنكما.فقط

.الجيوب

طاولةعلىكراتبثلاثالإنجليزيالبلياردويلعب

وسطفىوجيبانركن،كلفىجيب،جيوبستةذات

لونذواتاكرتانوهناك.الطاولةمنأصطويليناالجانبين

أما،العلاماتمنبعددأوبعلامةمميزةإحداهما،أبيض

بجعلالنقاطاللاعبونويسجلحمراء.فإنهاالثالثةالكرة

الحمراء،والكرةالخصمكراتتضربالتهديفكرة

وأ،الجيبلتدخلالكرةتضربأنيمكنفإنه،شتىبطرق

وأواحد،وقتفىإما،الأخرىالكراتتضربأن

ويستمر.الاتاعطريقةتسمىالأخيرةوهذه،بالتعاقب
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فينجاحامحققامادامالطاولةعلىاللعبفياللاعب

التهديف.

لها.لاجيوبطاولةعلىالكارومبلياردوويلعب

وواحدةبيضاء،إحداها:أكثرأوكراتثلاثوتستخدم

علامة،بهابيضاءوواحدة،نفسهاللونمناثنتانأوحمراء

لتضرب،التهديفكرةبضربالنقاطاللاعبونويسجل

الطاولةطرفولتضرب،الأخرىالكراتمنواحدة

مختلفة.بطرقالمرتفع

منعددفىجدامحبوبفإنهالجيوببلياردوأما

منظمةستةجيوبذاتطاولةعلىأيضاويلعب.البلدان

بكرةاللعباتأغلبوتلعب.الإنجليزيالبلياردوبطريقة

إدخالاللاعبيحاولحيث،أخرىكرة51وتهديف

.الجيوبداخلمحددةكرة

صارت،بريطانيةجيبيةبلياردولعبةالسنوكروتعد

،الميلاديالعشرينالقرنمنالثمانينياتخلالمحبوبة

المحترفين.مبارياتينقلأصبحالذيالتلفازبمجىء

مشةجيوبذاتطاولةعلىأيضاالسنوكروتلعب

،واحدةتهديفبكرةوتلعب.ذلكوصفسبقكما

عنمختلفةنقاطمنهاواحدةلكل،أخرىكرة2وأ

اللاعبويحاول.الجيبفيسقوطهاحالةفيالأخريات

ذاتالكراتبإدخالمنافسهمنأكثرنقاطايسجلأن

محبوبة،ترويحرياضةالبلياردوولعبةأولا.الأعلىالنقاط

حيث،مهمةمنافسةرياضةنفسهالوقتفيأنهاكما

فيالعالميةالألقابعلىالختصوناللاعبونفيهايتنافس

البلياردو.منمختلفةعديدةأنواع

كيرأحجامها،فيالبلياردوطاولاتتختلف.المعدات

وطولعرضها.ضعفيساويطولهاأنفيتتشابهكلهاأنها

وعرضها،م7.3والسنوكرالإنجليزيالبلياردوطاولالت

.أم،5وعرضهاأمتارثلاثةطولهايكونوقد،ام85،

يصئ،التركيبمتينةقما%ثاثالبلياردوولاتوط

وأالتواءأيلتفاديمجففخشبمنعادةإطارها

ا!كربعصااللاعبونيستخدمجدا.محبولةلعبةالجيوببياردو

الستة.الحيو!فىلتدخلالكرات

الحجرمنالطاولةمنالأعلىالجزءويصنع.انفتال

كجم.036إلىوزنهيصلأنيمكنوالذي،الأردوأزي

منمصنوعةفإنهاالطاولةمنالمرتفعةالجوانبأما

نأللكراتتسمحمصبوبةمطاطيةوسائدوبها،الخشب

النايلونمنقماشالطاولةويغطيلمسها.عندترتد

يلعبالتيالأرضيةيكونالذيوهو،بالصوفالخلوط

عليها.

البلياردوطاولاتفتحاتوأشكالأحجامتعتمد

الفتحةفإن،الحالاتكلفي.اللعبةنوععلى)الجيوب(

الواحدة،كرتانفيهاتدخلأنيمكنبحيثكبيرةتكون

.الأخرىبجوار

فإنهااليومأما،العاجمنتصنعالبلياردوكراتكانت

كراتأغلبوتزن،التحملقويةبلاستيكيةمادةمنتصنع

مابينقطرهاويتراوح،جم012و051مابينالبلياردو

سم.7.5و25.5

القويةالأخشابمنالبلياردوعصىأغلبوتصنع

ووزنها،سمأ4ءو09مابينأطوالهاوتتراوح.ألمجففة

البلياردوعصااخرفىويوجدجم،062و004مابين

ضربةالكرةضربمناللاعبيمكن،جلديطر!

طباشير

الكراتحامل5التهد!كر-الىحسرالقضي!حسرالكرةدوثحسرأساسيحسر

-ص---ررطرفها اعصحاولالجرءافطالعمود!

منالاترلاقم!لحفظطبالطباشيرالعصايمممئطرفالبلياردو.وعصاالتهديفوكرات،الكراتحاملعلىتشتملالأساسيةالبلياردومعدات

آليا.جسرايستخدمونوقدالملياردوعصاتوجيهفيللمساعدةجسراليشكلواأصابعهماللاعبونيستخدمقدي.الضربةوافسادالتهديصكرة
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الكارومأوالفرنسيابياردوالجيوبلسنوكرا

للبداية.معيةوطريقةالكراتمنمحددعددلهاالبلياردوعائلةمنلعبةكل

الإنجيزيلبياردوا

منالعصاطرفلحفظالطاشيرامشخدامويمكن.لولبية

اللوابية.اضربةامحاولةعندالتهديفكرةمنألانزلاق

يستحدمهالذيالمسند،أيضئاالبلياردومعداتومن

علىتكورالتىالكراتضربيحاولونعندما،اللاعبون

منهم.مريحةغيرمسافة

حعسبالبلياردولاعبويسمى.الإنجليزيالبلياردو

سميمخططةالكرةكانتفإذابها.يلعبونالتىالكرات

مخططهةغيركانتوإذاانحطط،بهايلعبالذياللاعب

النقاطاللاعبونويسجل،العاديبهااللاعبيسمى

تلمسأنوهىالكنونطريقة:الطريقتينهاتينمنبواحدة

وأالمجازفةبطريقةأو،المستهدفتينالكرتينالتهديفكرة

وتحسبالجيبية،الضربةباسموتعرفوالخسارةالكسب

واحدةالتهديفكرةتضربعندماالفائزةالمجارفةضربة

الضربةوتكون.الجيبفيوتدخلهاالمستهدفةالكراتمن

الكراتمنواحدةالتهديفكرةتضربعندماخاسرة

الكرةعنبدلاالجيبفينفسهاهيوتقع،المستهدفة

ونقطتين،المجازفةمننقطيناللاعبويسجل.المستهدفة

وأ،الجيبفىالتهديفكرةأوالبيضاءالكرةإدخالعند

البيضاء.الكرةعنبعيدا،الاستهدافكرةضربعند

ويخسرالحمراء.الكرةإدخالعندنقاطثلاثيسجلكما

يضربأنفىلفشله،لهعقاببمثابةتكوننقطةاللاعب

حالةفينقاطثلاثيخسركما،التهدي!بكرةكرةأي

نألاعبكلويحاول.الجيبفيالتهديفكبرةدخول

زميله.قبلالنقاطمنمعيساعددايحرز

منالنوعهذايقتصر.الكارومأوالفرنسيالبلياردو

هذهفىوالكرأتالكاروم،أوالكنونلعبةعلىالبلياردو

،الإنجليزيالبلياردوفىالمستخدمةتلكمنأثقلاللعبة

شعبيةالأنواعوأكثر.واحدةنقطةيحتمسبكنونوكل

المستقيم.الحاجزوبلياردو،الثلاثالوسائدلعبةهى

البيضاء،الكرةاللاعبينأحديستخدمأطعبتيناهات!تففى

البيضاءالكرةخصمهويستخدم،أعتهديفالمنقطةعير

المباراةبدايةفىالكرتانهاتانوتوضع.للتهديفالمنقطة

القعر.نقطةيسمى،المنضدةعلىمحددوضعفى

نأيجب،الثلاثالوسائدبلياردوفيالنقاطولتسجيل

وأثلاثاللاعبيستخدمهاالتىالتهديفكرةتضرب

قبلترتيببأيأخرىكرةتضربكماولمسائد،أرلغ

المستقيم،الحاجزبلياردوفيأما.الثالثةالكرةضرب

الأخريينالكرتينضرببمجردنقاطااللاعبفيسجل

تهديفه.بكرة

أنواععلىالجيوبمصطحيطلق.الجيوببياردو

لالعبةوتشمل.الأمريكيةالجيبيةأ!بلياردوامنمختلفة

،الدورانولعبة،الثمانيالكراتولعبة،المستمرة1.41

51بالمستمرة1.41ادلعبةتبدأ.التسعالكراتولعبة

نقطةفيمثلثفيومرتبة.أ5إلىواحدمنمرقمةكرة

بعدالتهديفكرةالأولاللاعبيضعأنويجبالقعر.

مثلثإلىويدفعهاالمقدمةخيطأو،الخشبيةالعارضة

ويسجل.التفريقضربةالضربةهذهوتسمى،الكرات

اللاعبحددهاأنسبقمرقمةكرةبضرب،نقطةاللاعب

لاعبكليسجلأنويحاول.معينجيبفىلتدخل

.114اللعبةهذهسميتوقد.النقاطمنأكبرعددا

الرابعةالكرةتدخلأنبعديتوقفاللعبلأد،المستمرة

دون،أخرىمرةعشرةالأرلغالكراتوتجمع.عشرة

بعداللعبويستمر.التهديفوكرةعشرةالخامسةتحريك

ذلك.

.

.
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1.14اللعبةبطريقةثمانيةرقمالكرةلعبةتبدأ

نأاللاعبيحاول،التفريقضربةفبعدنفسها.المستمرة

تسعةمنأو،سبعةإلىواحدمنالمرقمةالكراتيسقط

باللعبةوللفوز.ثمانيةبرقمويتبعها،الجيوبفى15إلى

إضافةالكراتمجموعةكليدخلأن،اللاعبعلىشعين

ثمانيةرقمالكرةاللاعبأدخلوإذا.ثمانيةرقمالكرةإلى

يخمسرفإنه،السئالأخرىللكراتإدخالهقبلخطأ

التفريق،ضربةفىثمانيةرقمالكرةأدخلوإذا.اللعبة

وضربها،أخرىمرةالكراتجمعبينيختارأنفيمكنه

القعر.نقطةعلىثمانيةرقمالكرةووضع

الكراتإدخالالدورانلعبةفىاللاعبونيحاول

خصومهمكراتمنأعلىتكونالتيالأرقامذوات

التيالكرةالاستهدافكرةتضربأنهوالوحيدوالمطلب

لعبةفىتسجيلهيمكنرقموأعلىأولأ.رقمأقلتحمل

اللاعبفإنهذاوعلى.021هوعشرةالخمسالكرات

باللعبة.يفوز،زميلهقبلنقطة61يسجلالذي

فيفقطتسعةإلىواحدمنالمرقمةالكراتتستخدم

معينشكلفيالكراتوتجمع.تسعةرقمالكرةلعبة

الوسط.فى9رقمالكرةوتكون،الأضلاعمتوازي

نأويجبالقعر،نقطةعلىواحدرقمالكرةوتوضع

ويجبالتفريقضربةعندالتهديفبكرةأولاتضرب

.المحماولاتكلفيأولاالأرقامأقلتحملالتيالكرةضرب

.9رقمالكرةيدخلأنعليه،باللعبةاللاعبيفوزولكي

وستحمراء،كرة51بالسنوكرتلعبالسنوكر.

أما.واحدةنقطةحمراءكرةكلوتساوي،ملونةكرات

تساويالصفراءفالكرة،مختلفةفإنهاالملونةالكرات

والزرقاء،نقاطأربعوالبنية،نقاطثلاثوالخضراء،نقطتين

.نقاطممبعوالسوداء،نقاطستوالوردية،نقاطخمس

التفريقضربةاللاعبينأحديضرببأن،اللعبويبدأ

العارضة،خطخلفدائرةشبهمنمكانأيمنوتكون

اللاعبعلىيجبثمومن،ديهذهالدائرةشبهوتسمى

منواحدةيستهدفأنقبلحمراء،كرةيدخلأن

منتخرجفإنهاحمرأءكرةأدخلوكلما،الملونةالكرات

علىمكانهافيوتوضع،ملونةكرةتدخلبينما،اللعبة

فيمستمرامادامالطاولةعلىاللاعبويظل.الطاولة

أيضاالترتيبهذاعلىويطلق.الكراتبادخالالتسجيل

147هوابيكفىممكنتهديفوأعلى،بريكاسم

عنوتبعدالحمراء،الكراتكلتدخلوعندما.نقطة

ابتداءالنقاطقيمةلرفعالملونةالكراتإدخاليجبالطاولة

كرةتدخلأنولاينبغيبالأسود.وانتهاءالأصغرمن

مصطلح،سنوكروكلمةواحدةبضربةملونةوكرةحمراء

كرةمنالطريقفيهايكونالتيالكراتتوزيعيصف

وأكرةبوجودمعرقلا،المستهدفةالكرةإلىالاستهداف

يعرقلالذيفاللاعب.الملونةأوالحمراءالكراتمنأكثر

الكرةيضربأنفيبفشلهالنقاطعنيتنازل،لعبه

المستهدفة.

تاريخيةنبذة

لعبةمنتطورتالبلياردو،لعبةتكونأنالمحتملمن

وقد.الكروكيلعبةتشبهالطلقالهواءفىتمارسكانت

القرنفيإنجلترافي-بالتأكيد-اللعبةهذهمنأنواعلعبت

لمالثلاثيةالبلياردولعبةأنغير.الميلاديعشرالسادس

.الميلاديعشرالثامنالقرنقبلتطورهايكتمل

القرنفيمرةأولللبلياردوالحديثةالطاولاتواستخدمت

لهذهالعالميةالبطولاتبدأتعندما،الميلاديعشرالتاسع

السنوكر،لعبةاخترعواالذينهمالإنجليزبأنويعتقد.اللعبة

التامئكلشرالقرنمنالسبعينياتفىالهندفيكانواعندما

الرابطةهياليوماللعبةلهذهالمنظمةوالجهة.الميلادي

والسنوكر.البلياردولمحترفيالعالمية

فيالمحليةالحكومةتتبعضاحيةلمحالىت

نمسمة..00078سكانهاعددبإنجلترا،نورثمبرلاند

الرئيسيةالنشاطات.الصناعيبليثميناءبهاويوجد

واممتيرادالحجريالفحمتصديرهيبليثفىللسكان

نأومع.لينماوثفيصهرهيتمحيثالخامالألومنيوم

نأإلاالانحسارفىآخذةالتقليديةالحجريالفحمصناعة

قريةوتعد.الضاحيةإلىجلبهايتمجديدةصناعاتهناك

السريع.الصناعيالتطورذاتالمناطقمنكراملنجتون

تصبحبحيثفيهاللتوسعكراملنجتونقريةتخطيطويتم

نسمة.000622إلىسكانهاعدديصلصغيرةمدينة

نورثمبرلاند.:أيضانظرا

فيالجذأبةالحدائقنباتاتمنالعطريلأاليليحاء

منكثيفةبكتلةالبليحاءتتميز.الشماليةوأمريكاأوروبا

الصغيرةالأزهاروتنموالاخضرار،قانيةالناعمةالأوراق

طويلةسنابلعلىالصفرةإلىالمائلالأبيضاللونذات

الشذي،بعبيرهاوتتميز

ذاتالأسديةداخلهاوتبدو

نجحوقدالأحمر.اللون

أفىاعزراعةفيالبستانيون

أكبرأزهارلهاالبليحاءمن

أقلعبيرهاكانوإنحجما،

بعضوتتخذشذى،

منهالمزروعةالنوعيات

العطريةالبليحاءفيالبليحاءوتنمو.أسوارا

!!!!!ط!

اسع

!كابربهير
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المنخفضة.الحرارةذاتالخفيفةالتربةفىصورهاأفضل

الصيف.الربئومنتصفأواخرفىبذورهازراعةيمكن

العربية.البلادفيالبريالنبات:أيضاانظر

-)1856فالنتينوفتشجورجى،بليخانوف

الأوائلالمؤيدينمنكانروسيصعياسيأم(.189

أواحرخلالروسيافىماركسكارللأفكاروالمروجين

ولد.العشرينالقرنوأوائلالميلاديعشرالتاسعالقرن

بالقربقودالوفكا،فيالنبلاء،أحدأبناءأصغربليخانوف

ثوريةبمنظمةالتحقشبابهفيرومميا.فيتامبوفمن

عامهربسيا.ررفىالاشتراكيةتطبقأنتريدكانت

دتيجةعليهالقبضمنحوفاسويسراإلىأم،088

هناك.العسياسيةلنشاطاته

كارلمؤيديمنأصبع

أسسواضع،ماركس

الشيوعية.النظرية

الأفكاربليخانوفهيأ

معلتتوافقالماركسية

وخطهط،الروسيةالظروف

لتحقيقمرحلتينذاتلثورة

ديخانوفجورجي.اشتراكيةدولة

تهزماللأولىالمرحلةفي

الإقطاعيةالملكيةمعاالمتوسطةوالطبقةالعاملةالطقة

علىالعاملةاطقةاتتغلبالثانيةالمرحلةوفي.الرومعية

السلطة.علىوتستوليالمتوسطةالطقة

المنظمةإنشاح!علىأم883عامبليخانوف!ماعد

وأدت.العماليةالمجموعةتحريرالأولىالروسيةالماركسية

الاشتراكيالعملحزبتأسيسإلىالمجموعةهذه

مأ309عامالثانيمؤتمرهوفي.أم898عامالديمقرأطي

عنبليخانوفنظريةعلىبناءمميامسيابرنامجاالحزبتبنى

لينينأ..فمعبليخانوفيتفقلم.المرحلتينذاتالثورة

المسائلمنكثيرعلىروسيا،زعيمأصبحالذي

الحربروسياتواصلأنيريدبليخانوف.كانالسياسية

لينينواقترح.الحربتكعسبكىوبريطانيافرنساوتساعد

استولىأم719عامفي.عالميةثورةإلىالحربتحويل

فيشسيوعيةحكومةوكونواالسلطةعلىوأتباعهلينين

روسيا.

.جورج،أورويل:انظر.إركبلدرر،

جنوبتقع،الوسطىأمريكادولمنصغيرةدولةيليز

الغربمنتحدها،يوكاتانجزيرةشبهصعاحلشرقى

منالكاريبىوالبحر،المكسيكالشمالومنحواتيمالا،

المساحةهذهيسكن2،كم22)659مساحتها.الشرق

أمريكابلدانأقلبذلكوتكون،نسمة0003.12

العددهذانصفمنأكثرلعيش.سكانيةكثافةا!سطىا

،المدنكبرىبليزمدينةوتعتجر.الكاريبىالبحرساحلفي

نسمة،ألفء.نحووسكانها،الساحلوتمكلى

وسكانهاالداخلإلىوتقعليلموبانمدينةالإقليموعاصمة

نأبعدأم819عامبليزاممتقلت.نسمةآد!فأربعةنحو

عشرالتالمحالقرنمنتصفمنذبريطانيالحكمخضعت

هذهكانتأم739عاموحتىالفترةتلكومن.الميلادي

البريطانية.هندوراسلاسمتعرفالدوأسة

وفقتسير،دستوريةملكيةدولةبليز.الحكمنظام

الأمكومنولثفىعضوهير،برلمانىديمقراطينظام

رئيسبليزحكومةيرأس.الأمكومنولثانظر:.البريطانى

لبليز.الحكومةأعمالإدارةفيوزراءعشرةيعاونهوزراء

ويتألفالنوابمجلس،مجلسينمنتتكونوطنيةجمعية

وتضع.ثمانيةوأعضاؤهالشيوخومجلسعضوا،28من

البلاد.قوالينالجمعيةهذه

ورئي!م!بالانتخابالشعبيختارهمالجمعيةأعضاء

ويمثلالوزراء،رئيسيكونبالأغلبيةيفوزالذيالحزب

الشيوخمجلسأعضاءبتعيينيقومعامحماكمليابريصاام!ك

موجزةحقائق

ديلمودالى:العاصمة

الإبحليزية.؟الرسميةاللغة

092حموبشمالللدولةامتدادأقصى2.كم22)659:اللساحة

354الساحلخطوطول.كم137ةغر!دتحرق،كم

.كيلومترا

سطحفوقأملأأ22فكتورياقمةهيالملادمي!عةأعلى:الارتفاع

س!إلمحر.مستوىانخفاضاالمساطقوأكترالمحر،

بمعدلأي،نسمة0003.12:أم699تقديراتحس!:السكان

مربع.كيلومترلكلأشحاصتسعة

إحصاءحمسبنالس!طعددبلغ.ريفيون%48حصر،ء./2:التوزيع

إلىالعددهدايصلأنويقدرسسمة،386431،أم08!

.م1002عامسسمة000232حوالي

التسامية،الذرة،دروتالجريبالموز،:الزراعة:الرئشةاللنتجات

استوائيةأخشابالص!وبر،:الغاباتالسكر.قصب،الحرتقال

الاسمنت،:المناعة.الأسماكم!محتلفةأدواع؟أسماك

الس!.،برالملا

"رلأحرااأرضر":لوطياالنتد

الأسفل.وم!الأعلىفىحمراءألقيةخطوطتحدهعريفه!أررق:العلم

العلم.منالأزرقالحزءدىللبلادالرسميالتمعارويظص

النقود.انظر:،الصغرىالوحدةلمعردة.البليزيالدولار:العملة
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الأغلبيةحزبمعبالتشاوريعينونمنهمخمسة،الثمانية

فيختارهالثامنالعضوأما،الأقليةحزبمعبالتشاورواثنان

الاستشاريمجلسهمنتوصيةعلىبناءبنفسهالحاكم

.العام

نصفهم،الأجناسمنخليطبليزسكان.السكان

وخمسجزئيا.أوكاملاانتماءزنجىأصلإلىينتميتقريبا

وأالماياأوالكاريب:مثل،هنديةقبائلسلالاتالسكان

المولدين،منآخروخمس.أخرىهنديةمجموعات

الهنودبينتمتزأوجمنانحدرتسلالةوهؤلاءالمستيزو،

جاؤواممنأوأوروبيةأصولمنفهمألباقونأما.والبيض

لبنانية.أوصينيةأصولمنأو،الشرقيةالهندجزرمن

،السكانأكثريتحدثهاالتيالبلادلغةهي،الإنجليزية

وبعض،اللغتينيتحدثوبعضهم،الأسبانيةاللغةوتليها

السكانمن%06يعتنق.الهنديةالمايالغاتيتحدثآخر

المذهبتتبعالبقيةوأكثر،الكاثوليكيالمذهب

البروتستانتي.

ونصفهم،المدنفيتقريبابليزسكاننصفيقيم

مشكلتينبليزوتعانيفقرأء.وأكثرهم،الأرياففىالاخر

بليز

-طرق

وط!يةعاصمة!

أخرىمدن.

البحرسطحمستوىعنالارتفاع"

الدوليهالحدودفي!رحعاليس!الخريطههذه

الزراعيالإنتاجوقلة،المدنفيالبطالةتفشىهماكبيرتين

الريفية.المناطقفى

والرابعةالسادسةسنبينللأطفالإلزاميالتعليم

التعليمالطلابفيهاسلقىكلياتأرلغبهاوتوجد،عشرة

والمهنيينالفنبنفينقصاتواجهالبلادلكن،العالى

فيالكفاءةذويالبليز!نمنكثيرينإنالأطباء.خصوصا

بحثاالإنجليزيةلغتهاأخرىبلادإلىينتقلونالأعمالهذه

أفضل.فرصعن

أراضبليزمنالساحليةالمناطق.والمناخالسطح

جزرساحلهاقبالةوتنتشر.المعستنقعاتتغطهامنخفضة

حاجزالبحريوالحيد.طويلبحريصخريوحيدعديدة

بين!االماءسطحتحتمغموربعضهاصخريةسلسلةأو

ثانيويعتبر،لهاسملاالحيدوهذا.فوقهبارزالآخرالبعض

العطمالمرجانىالحيدبعدالعالمفيبحريحيدأطول

أمشراليا.لقارةالشرقيالساحلقبالةالواقع

ترتةإلأرضبالذاتالجنوبوفىبليزداخلفي

هذهقممبينومنبمالمنخفضةماياجبالقممحتىتدريجيا

حيثبليزفيمكانأعلىتمثلالتيفكتورياقمةالسلسلة

بليزشممالفيوالأرضأم،221البحرسطحعنترتفع

قطعتمنهاكثيراأنإلاكثيرةغاباتبهاوتوجد.منبسطة

أخرىمحاصيلولزراعةبأخشابهاللانتفاعأشجارها

المائيالطريقوهو،كم092بليزنويبلطولمكانها.

.الشرقإلىالدولةهذهيخترقالذيالوحيد

فيالحرارةدرجةوتتراوحرطبحاربليزفيالمناخ

ذلك،علىتزيدماوغالبام32وم6.551بينالساحل

الجفاففصلعدامايومياالقطرداخلالأمطاروتهطل

السنويةالأمطاركميةوتصلمايو.إلىفبرايرمنيمتدالذي

إلىتصلفإنهاالجنوبفيأما،الشمالفيسمأ03إلى

باسمالمعروفالإعصارأحياناالبلادويجتاح.سم038

الممطر.الإعصار

الزراعة،علىاقتصادهويعتمد،نايمبلدبليز.الاقتصاد

الأولالمحصولالمزارعفىيزرعالذيالسكرقصبويعتبر

.كماالرئيسيالصادريمثلفإنهالمكررالسكرأماالبلاد.فى

(فروت)الجريبالهنديوالليمونالموز،المزارعونيزرع

الأخشابالغاباتوتنتج.والبرتقال،الشاميةوالذرة

السدريلامثلالصلبةالاستوائيةوالأخشابكالصنوبر،

والأسماكبالأصدافالكاريبيالبحرويجود،والماهوجني

تشملصغيرةصناعاتوبها.والروبيانالبحر،وجراد

الملابس،وإنتاج،والخشب،والأطعمةالسكر،تكرير

.والصبواللإسمنت

وتشجع،أخرىأقطارمنمالياعونابليزتتلقى

ويعمل،العملفرصلإيجادالأجنبيالاستثمارالحكومة

لج!!بمع!6/ء*!ه،1

المسمبكرر-يكسيكاسضخجع

س!-!ير7.رالبحر

تجيقا!3!عإحسلى.هندال!ريبي

الهادىحصالمديطتيكاراثدا

الشمالئحل!!حلارزيكئئثسناربكا
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كاقىأسواق!ىالمليريوريتسوقوبليزمملكةمدنأكمربليزمدينة

اصورة.افيلمتساهدها

وتقديمالفنادثوإقامة،أ!سياحةايرلتصوأجاهدينالبليزيون

للسائحين.التسهيلات

عا!ب!تأ!نديةاالماياحضارةانتشرت.تاريجةنبذة

منقادمةبليز،الاديسمىفيمام،03.مو.ق0015

المنطقةفيوازدهرت،يوكاتانجزيرةلشبهالشماليالجزء

عنالقليلإلاالمؤرحونيعرفولا،أم...عامحتى

السادسالقرنأوائلوحتىالتاريبئذأ!كمنذبليزفىالحياة

المنطقة.شواطئالاسبانوصلعندماالميلاديعشر

استولىالميلاديعشرالسادسالقرنعشرينياتفي

العامةالقيادةمنجزءاوجعلوهالليزمنطقةعلىسبانالأ

السفنمنأضاجوناأنشأأم1638عاوفيلجواتيمالا.

وواصلبليز.فيأوروبيةمستعمرةأوأ!المحطمةنيةيصاأإا

المائةخلالبليزفيمستعمراتهممرالمزيدإقامةالإنجليز

لبسطالأسبانيسعولم.ذلكتلتالتيسنةوالخمس!ت

عليهابريطانياا!متولتأضدريجوبا،المنطقةعلىنفوذهم

.أم286عامالبريطانيةهندوراسمستعمرةوسمتها

عامذاتياحكماهندوراسمستعمرةبريطهانيامنحت

الشعبحزبمنوهوبرايصجورخوصارأم649

بليزوأصبحت،المستعمرةاسمتغيررل!وزراء.رئيساالمتحد

12فيبريطالياعناستقلالهاونالتام،739عام

علىالمتحدالديمقراطيالحزبحصل.ام681سبتمبر

عامالنوابمجلسانتخالاتفيااللأصواتاأغلبية

للوزراءرئيسايفيلإسكلمانويلزعيمهوصار،م4891

برايس.لجورجخلفأ

بريطانياعلىشديدااحتجاجاجواتيمالااحتجت

عامأسبانياعناستقلتأنمنذلأنهاالاستقلالبليزلمنحها

ما399عاموفىلها.بليزتبعيةتدعيحطنتأم821

بليز.منقواتهاسحبنيالريصاأأعلنت

.بيلموبان؟مدينةبليز،أيضا:انظر

البحرعدىوتقعبديز.دودةفىالمدنكبرأ.مدشةيليز،

السكانعددبليز.نوفروعأحدمدحلعمدأممار!بيا

حتيبليزدولةعاصمةبليزمدينةكانت.نسمة004481

وتعد.العاصمةبيلموبانأصبحتعندماأم079عام

وأهم،البحريوالشحنالأسماكلصيدمركزابليزمدينة

والبرتقالوالموزالهندوجوزالأخشابهيالمدينةصادرات

سكانرلغحوالىويعيش.)اللوبستر(وال!صكندوالسكر

بليز.مدينةفييليزدولة

أخشابكتلتحميل

فىغالةم!اللاهوجنى

إلىلنقلهاشاحنةعلىبليز

الحش!.لقطعم!نع

أحدالخمتمبويعتبر

بليز.فىالرئيسيةالمنتحات



عشرالسالغالقرنفيبليزمدينةفيالإنجليزاستقر

وما.الأخشابعلىللحصولللمنطقةأساساجاءواعندما

وفي.هناكقائمةأم08؟عامبنيتالتىجورخقلعةزالت

وقتلبليزمدينةمعظمقويإعصاردمرام،619عام

.مأوىبدونالناسمنآلافاوتركشخص003منأكثر

.بيلموبان:أيضانظرا

)مادةبالميناالطلاءمندقيقنوع!جور+01لليك

يرادالذيالشيءفيفتحاتفىالميناتوضع(.زجاجية

وفن.بالنمنمةمصبوغشباكزجاجيشبهحتىبالمينا،طليه

حتىالمترابطةالميناعلىليحافظيوضعجور-أ-البليك

بليكميناوطليات.الشديدةالحرارةبسببنهائيايندمج

نفاذتمنعلالأنها.شفافيةالميناطلياتأكثرهىجور-أ-

.صغيرةجواهروتعطيبراقةوهيالضوء

المينا.:أيضاانظر

إنجليزيعرشا.(م7281-571)7وليم،في

التقليديةالمألوفةالطرقيتبعيكنلمولكنهمشهور،ورسام

صورهفهمالسهلمنيكنولم.غيرهيتبعهاكانالتى

الخاصةأساطيرهاخترعقدلأنه،الخياليةوأشعارهالرمزية

فنيخيالعنتنبئوأشسعارهصورهلكن.أفكارهعنللتعبير

.قوي

وشقاءحروبحالةفييعيشونالناسأنبليكيرى

علىتقومالتيحياتهمممارسةطريقةبسببوذلكوظلم

الحقيقةيفهموالنالناسأنيرىكما،خاطئةاعتقادات

لأنهاالخمعه!الحواسطريقعنيفهمونهامماأبعدالكبيرة

كلعنالإخبارفيكافيةغير(الخمسالحواس)أي

العلميةالحقائقيكتسبونالناسفإن،ذلكورغم،الحقيقة

وطاقاتنابغرائزنانثقأنمنفلابدولذامنها،الماديةوالقيم

لكلأساسا-بليكيرىكما-هذاوكانوخيالنا.

والدينية.والاجتماعيةالشخصيةالحقائق

كانفيها.حياتهمعظموعاشلندنفيبليكولد

علىوالحفرالتوضيحيةبالرسومالكتبتزويديحترف

كثيرأوسمىطفولتهمنذرؤىشاهدأنهادعىوقد.المعادن

.تنبؤاتأوأطيافاأشعارهمن

لكتابرسوماتهمثللرسوماتهقبولأبليكلقى

مهتماكانولكنه.العمللكتابالتوفحيحيةالرسوم

والصورالأشعاربحفرذلكوكان.التوضيحيةبطباعاته

تصنعالتىالطعاتوتلوينمعدنيةألواحعلىبهاالمتعلقة

الشعريةوبالحمتثناءالرسومطتيدويا.تلوينامنها،

الشكلبهذابليكشعرمنمانشركلظهرم(،)1783

الفريد.

911بليموث

أم(؟)978البراءةأغانيهولهماعرفأفضلوكان

،متغايرةقصائدفيويوضحام(.)497.الخبرةوأغانى

،الإنسانطبيعةفيالمتناقضةالجوانبوالنمر،الحملمثل

عمالهأومن.البشريةللروحالمتقابلتينالحالتينومايسميه

ام(،)397أمريكاام(،)197الفرنسيةالثورةالتنبؤية

)حواليميلتونام(،397)حواليوالنارالجنةاتحاد

ام(.082)حواليالقدلرام(،018

بيضهاالبديكوبتيراحشرةتضع.!حشرةالبليكويتيرا،

الضحلةالمياهوقربالجداولفيصغارهاويعيم!الماء.في

غذاءمنالأكبرالجزءوتشكل.والبحيراتوالمستنقعات

أجنحة،ذواتمنهاوالكبار.الأخرىوالأسماكالتروتة

إلاولادتهامكانمنبعيداتتجولولاجيدالاتطيرولكنها

غالبا،المياهحافةعلىبالصخورمتعلقةوتشاهدنادرا.

الحجرية.الذبابةعامةعليهايطلقولذلك

الحجرية.الذبابةأيفئا:انظر

منالضيقةبليليوجزيرةتتكون.!جررة!،

منوهي،الهادئالمحيطغربىفيالناتئةالمرجانيةالشعب

منالشرقإلى،الغربيةكارولينجزرمنبالومجموعة

منمايقربوتبلمساحتها.كم079بحواليالفلبين

الأملاكمنكانت.نسمة061نحوويقطها2.أكم3

ثم.الأولىالعالميةالحربإلىام998عامنحومنالألمانية

واستمرالأعمعصبةمنبقراراليابانيةالحمايةتحتصارت

كلتاقامتوقد.الثانيةالعالميةالحربقيامإلىذلك

فيها.الفوسفاتبتعدينالدولتين

بحفروقاموا،عسكريةقاعدةاليابانيوناتخذها

مخابئوجعلوهاالرخوةالمرجانيةصخورهافيالكهوف

)المارينز(الأمريكيةالبحريةمشاةقواتاجتاحتها.دفاعية

الحربيالمطارعلىواستولتام449عامسبتمبر15في

يدوملنبهابقاءهمأنظنوأوقد.أسبوعغضونفى

معاركهالتديرالخابئإلىلجأتالمناوئةالقواتلكنطويلا.

انتهتأنإلىالجزيرةعلىالمنظمةالمقاومةدامت.الدفاعية

فىإلاالمدافعينالجنوداخريستسلملموإننوفمبر،25في

تحتبليليوصارتام479عاموفي.أم459عامفبراير

الجزر.منغيرهامعالهادئالمحيطلجزرالدوليةالوصاية

.المتحدةللولاياتإداراتهاوآلت

افيبيالساحلفي،ديفونفيبحريميناءلليموت

علىتقعمحليةحكومةمقاطعةوهيإنجلترا.منالغربي

القنالعلىتامارنهرينسابحيثساوند،بليموث

وتشمل.نسمة!008238سكانهاعدديبلغ.الإنجليزي

منمختلفةونوعيات،السفنبناءالمحليةالصناعات



كةشر،بليموث021

نأكمابها.المتعلقةالأخرىاوالأعمال،الإلكترونيات

مهمة.السياحة

مايفلاورسفينةعليهرستميناءآخربليموثوكانت

.أم062عامفيأمري!صاشماليإلىالرهبانحملتالتي

ضربهانتيجةكثيراالمدينةتضررتلقدمايفلاور.انو:

أغلببناءأعيدولقد.الثانيةأهيةالعاالحربفيبالقنابل

وسطها.

.ديفونانظرأيضا:

كت!،شرصبليموثشركةتتكونشركلأ.يللموت،

أمري!!افيتجاريةمستعمراتالإقامةالإنجليزالتجارأنشأهما

واسمها.أم606عابمأ!همادرافرجينياميثاقبمقتضى

شركةف!انتأ،خرى1أما.بليموثفرجينياشركةالكامل

دشركةسمحقدفرجينياميثاقوكان،لندنفرجينيا

خطيبينأمريكاشماليفىمستعمرةبإنشاءبليموث

علىلندنشركةحصلتبيسماشمالآ.54وه38عرض

534عر!هرخطيب!تالواقعةالمنطهقةتصرببامشغلال

شمالآ.4ءوأ

كشركةالتابعونالم!صشفونأحذأم706عامفي

على،كينيكنهرمصبعند3مستعمرتأسيسفىبليموث

أصمحينئذواحد.ششاءبعدانستعمرةوفشلت.م!!ساحل

فيبأراضيهاعارضااهتماماإلا،بليموتشركةتظههر

،بليموثشركةتبنت،أم461عاموبعدأمريكا.

يعرففيما،سميثجونبهاقامالتيالاكتشافعمليات

3رو!د.التسميةوهوصاحبنيوانجلاند.بإقليمالان

الجذبعواملمنبهاعماأعلنثمأصساحلها،خريصهآ

مجلسباسمأم062عامتسميتهاوأعيدتوالإغراء.

فرديناندوبقيادةالمشثماريةمجموعةبوساطةنيوإنجلاند

شركةأرسلتهاالتىالأولىالبعثاتقادةأحدوهو،خورخيه

خولجديدملكيامتيازعلىوحصللأمري!صا،بليموث

منالقادمونالمستوطنونوقام.الأراضيإدارةسلطةالمجلس

فيبليموثمستعمرةبإنشاءالمهاجرونالآباءأوإنجلترا،

الاباءبمنحالمجلسقامأم،621عاموفى.ام062

تمثم،اختصاصهمنطقةفيالاستيطانحق،المهاجرين

.ام637فينيوإنجلاندمجلسترحمات

.مستعمرة،بليموث:أيضاال!!

المصتعمرةهيبديموثمستعمرة.مستعمرةلللموت،

المستعمرونعرفوقدأمريكا.فىالدائمةأخانيةاالإنجليزية

بسببوذلكالمهاجرينالروادباسمهناكاستقرواالذين

أنشأواام062عاموفي.العبادةحريةعنبحثاتحوالهما

خليجمنالصخريةالشرقيةالساحليةالمنطقةفيمستعمرتهما

هذأسمىوقد.ماساشوسيتسشرقيجسوبفىكودرأس

التيإنجلاندلنيوسميثجونخريطةفيبليموثالإقليصا

مستقلةبليموثمستعمرةواستمرت.أم461سنةرسمها

منجزءاأضحتالتاريخذلكوفيأم،196سنةحتى

ماساشوم!يتس.خليجمستعمرة

بليموثمسدممرةإنشاء

الذينالانفصاليينمنالمهاجرينالروادمعظمكان

إنجلتراحكومةوكانتإنجلترا.كنيسةعنقبلمنانفصلوا

أقامهالثكروليمة

عاملمىالمهاجرون

إلىدعواوقدأم621

الذينالهمودبعصالوليمة

زراعةفيساعدوهم

المحاصيل.



121مستعمرة،بليموث

إنجلتراسأبحرواالذينالأوائلالمهاحرونأنشأهابليموثمستعمرة

فيالأمربادئهبطواوقدأم،062عاممايفلاورالباحرةظهرعلى

الأمريكية،المتحدةالولاياتفىماساشومميتسلولايةبروفينستاون

!ذهتوص.بليموثإلىكودكي!خليجحولبعد!يماوأبحروا

.أم63،عامبليموثمستعمرةمساحةالحريطة

وقدمتهمالانفصاليينهؤلاءعلىالقبضألقتقد

عاموفيإنجلترا.كنيسةإلىالانتماءقبولهملعدمللمحاكم

ولكنهولندا.إلىالانفصاليينمنجماعةرحلتام806

قدأنهوقررواالرضابعدمبعضهمشعرقليلةسنواتبعد

الدنيافيأحسنمكانعنيبحثواأنالأفضلمنيكون

فيماليةمساعداتعلىالحصولواستطاعوا.الجديدة

سفينةفيهولندامنأبحرواأم062سنةوفي،لندن

أناسإليهمانضمحيثإنجلترافيالسفينةرست.صغيرة

وأبحرت.أفضلمستقبلإلىيتطلعونكانوااخرون

أكبرأخرىوسفينةسبيدولالسفينةفيإنجلترامنالجماعة

عنسبيدوللعجزالتأخيربعضوحدثمايفلاور.تدعى

متنهاوعلىمايفلاورأبحرتالأمرنهايةفيلكنالإبحار،

سبتمبرفيوذلكالبريطانيبليموثميناءمنراكب201

.أم062سنة

12فيأمريكاشواطئإلىالسفينةوصلتأخيرا

حيرةفيأنفسهمالمهاجرينالروادزعماءووجدنوفمبر.

وصلوافقد،القانونيموقفهميعرفونلالأنهمأمرهممن

فيها.البقاءفيالصلاحيةلهمتكونأندونمنطقةإلى

مصالترعىحكيمةإدارةمنلهمبدلابأنهعلمواكذلك

الذينالرجالمنرجلا41اجتمعفقدلهذا.الجماعة

أمريكا،فيلهمحكومةلتنظيمالسفينةظهرعلىكانوأ

علىالحاكمليكونكارفريدعىرجلابينهممنواختاروا

مجموعتهم.

صغيرانهراووجدوابأمريكا،بليموثفيهبطواأخيرا

نأيمكنجبلاووجدواصافيا.الماءعذبالمنطقةفى

الجديد.وطنهمالمنطقةهذهتكونأنوقرروايحصن

منوصولهمبعدالأولعامهمكان.الأولىالسنة

بهيقومونكانواوما،طعاممنلديهممالقلةالأعوامأشق

وتفشتمتغير.طقسمنيصادفهموما،شاقعملمن

المهاجرين.منهناككانمننصفوماتأل!مراضبينهم

منازلبليموثبمستعمرة

حشبيةألواحمنمبنيةقوية

المستعمرونقامسميكة

ونشرهابقطهعهاالأوائل

مزرعة.القريبةالغاباتمن

فىالمقامةبليموث

بولايةبليموث

بالولاياتماسالتموسيتس

تكوينإعادةتمثلالمتحدة

كانتكماللمستعمرة

.أم627عامتبدو

"ح!حوجملطن-

الاطلسيالمحيط

خليج!-!تثمرلئ!وحلا--؟كثالشمالي

ثمبليموحسبو!لاللآاحلبكوداس!!الم!غح!

!زلمحغحمالا؟ل!م!ل-ةتمسر!ح!بليموالسلاكأحسس---!فى-ا!ثس

لألأأ-أصرف!،؟!كا!ءأ!لملم!لمصنستبل

أ\لملحرلحمسعرإكولس!يالملمثماثور3-!مئورىموىلمل

ي!تلممي!!سقسثماهـممس!وسلأ!1شعصأصع!
لغفيحدحشكاحى!اسامارتا

كم02ئكتلا!مم!
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وأعلنالهنود،أحدجاءهمالربيعأيامأحدفيولكن

معهوجاءذهبثم.مساعدتهميريدوأنه،لهمصداقته

الجانبين،بينسلاماتفاقيةوعقدواالهنود،منعدد

زراعةبدأواكما،والسمكالحيواناتيصطادونوأخذوا

الكثيربأيديهمفوجدواالحصادوقتوجاء،يريدونما

ضيافتهمإلىودعوابذلكفاحتفلوا،الطعاممن

ومحاراوأوزاوبطاخبزاأكلواحيثالهسودأصدقاءهم

.اللحوموبعض

الأراضيالعضرضمافييتوسعونالمهاجرونأخذ

ول!ش.المهاجرينمنأفواججاءتكلمالهمالأخرى

.الماسمنقليلةأعداداتحملالهجراتكانت

معشراكةالمهاجرونالروادنظم.الاقتماديةالحياة

لمدةالشراكةتستمرأنعلىالرحلةلتمويللندنتجاربعض

التجارعلىالمدةانقضاءبعدالأرباحتوزعثممشواتممبع

التجاروباع،ينجحلمالمشروعولكن.والمهاجرين

للمهاجرين.الأسهممنحصتهم

احتيرالذيالثانىالحاكمبرادفوردوليمكتب

ومنأسماءه!.ودونالمهاجرينالروادتاريخلبليموث

أسسفينةافىحتفهأ!يالمهاجرينأحدأنالرحلةهذهأخبار

الرحلة.أثناءجديدمولودولدبينما

النشاطفيماساشومميتصمستعمرةخليجساعد

وكثر،بوسطنفيالممتازمينائهطريقعنالتجاري

وبدأت،بليموثمستعمرةمنإليهالقادمونالمهاجرون

فيتكونتالتيالختلفةوالصراعاتالخلافاتتدب

الاعتداءبخومهددينالمهاجرونوأصئالرواد،المنطقة

والفرنسبن.والهولنديينالهنودقبلمنعليهم

وقدوالهنود،المهاجرينبينالوديةالعلاقةتدملم

الهنودهاجمحينأمء67عامفيالصداقةهذهانتهت

حربباسمالمعروفةالحربفينيوإنجلاندفيالمستعمرات

ابنعلىالمستعمرونأطلقهالذيال!سموهوفيليبالملك

نأيحشىميتاكوميتوكان.ميتاكوميتالهنودزعيم

خاضولذلك،قبيلتهأرأضيكلعلىالمستعمرونيسيطر

هذهفيالهنديالزعيمقتلالأمرنهايةوفي.الحربتلك

فيالحربوانتهت،أم676سنةفيالاشقباكات

فيكذلكتوقفتأنلبثتماثمنيوإنجلاند،جنوب

ام196سنةوفيام.678مشةنيوإنجلاندشمال

خليجمستعمرةمنجزءابليموثأصحبحت

مالمماشوسيتس.

شركة،بليموت

لمجانلبيورا

نوجرالمهادلرواا

المو!عةفيصلةذاتمقالات

ليوإنجلالدكولفدرالية

ماساشوسيتس

يملاورما

فىرحاهادارتبلينهايممعركةمعركلأ.يليئهايم،

فىتحولنقطةوكانتأم،407عامأغسطس13

(م171-4ا107)الأسبانيالعر!قخلافةحرب

وقد.الأوروبيالتاريخفيالحاسمةالمعاركوإحدى

يقودهاكانالتيوالبافاريةالفرنسيةالجيوشهددت

علىبالاستيلاءالبافاريإمانويلوماكستالاردمارشسال

إلىلتنضمالإنجليزبالجنودمارأجورودوقودفعفيينا،

وهزم،سافويأميريوجينقيادةتحتالنمساويةأغواتا

القريتينبيننكراءهزيمةوالبافاريينالفرنسيينكلاهما

الإنجليز،سماهاكمابلينهايمأو،بلندهايمالبافاريضب

فييناالانتصاروأنقذ.الدأنوبلهرعلىوهوخشتيدت

علىويطلق.الفرنسيينالجندجحافلمنألمانياوطهر

.هوخشتيدتمعركةأيفهماالمعركة

جونتغربشمالفيمحليح!ممنطقةجول!يليئو

وتتئفي.نسمة74)004سكانهاعدديبلغويلز.في

مثلأخرىبلداناالمنطقةوتتضمن.في!إبومدينةإدارتها

فيوتريدجار.ونانتجلو،وبريسموار،بليناوأبرتيلاري

مثلالتقليديةالمنطقةصناعاتانخفضت،الأخيرةاأصشواتا

شركاتوجاءتالصلبوإنتاج،الحجريأغحماتعدين

الحواسيب،أشرطةمثلمنتجاتتصنع،المنطقةإلىجديدة

.والبطاريات،للأقراصوا

الكتابمنكاناأخيهوابندعمالعائدةاسمبليئي

الرومانيين.

بلينيوسقايوسأوح!(.97-)23الأكبربليني

والفنيةالتاريخيةالاعمالمنالكثيركتبلمميكوندوس،

الطبيعى.اقماريخمنمجلدا37سوىمنهايتبقلمالتي

الوسطى،العصورفىيستخدمكانالعملهذابأنعلما

العلميةالمعرفةعنيكشفأنههيالانأ!حيدةاوقيمته

بليني.فترةخلال

شماليفي(الان)كوموكومومنوفومفيبلينيولد

كان.مهمةحكوميةمناصبتولىمحاميا،وعملإيطاليا.

عندمابومبيبقربكانالذيالأسطولعلىأدميرالآ

وهوهناكوماتم97عامفيفيزوفجبلبركانانفجر

اللاجئين.إنقاذيحاول

الأكبر.بلينيأخابنأم؟(.13-61؟)الأصغربلينى

كتب.عشرةفيجمعهاتمالتيخطاباتهأهميةأعمالهأكثر

،المهذبالرومانيالرجلواهتماماتحياةتوضهـتوهي

إلىالمعنونةالخطاباتهذهوبعض.المحسن،العالمالمفكر،

بركانلانفجارتفصيلياسرداتعطي،تاسيتوسالمؤرخ

الكبير.بلينيعمهفيهويصف،فيزوف



123لجنوبيةابمبروكشاير

إلىخطاباتوكتببثينيا،علىحاكمابلينيعمل

يفعلعماويسألالنصارىفيهايصفتراجانالإمبرأطور

قبلمنللنصارىتعريفأولهيالخطاباتهذه،معهم

حسنكانكوموم،نوفوممدينةفىبلينيولد.وثني

أحسنمنكانعاماالعشرينعمرهوصلوعندما،التعليم

وكانكوينتيليانعلىبلينيتتلمذ.زمانهفيالمتعلمين

بارعا.متحدثا

رساماأم(.كانء.7-؟أ)942جنتايل،بليني

الإيطالية.النهضةعصرأثناءالبندقيةمدينةفيشهيراإيطاليا

البندقيةمدينةتصورالتيلوحاتهجنتايلبهاشعتهرماأكثر

الزخرفيةاللوحاتأيضاالشهيرةأعمالهومن،عصرهفي

وهي،البندقيةجمعياتجدرأنبهاتزدانالتيالكبيرة

كرسواالذينالرجالمنعدداتضمدينيةشبهجمعيات

الحضريةالبيئةعلىركزوقدالخير.لأعمالحياتهم

واقعياتمثيلالوحاتهتعكسكما،الوقتذلكفيالسائدة

.الميلاديعشرالخامسالقرنأوأخرفيالمدينةفيللحياة

القسطنطينيةإلىجنتايلأرسل،ام947عامفي

الثاني.محمدللسلطانلوحةلرسم(الان)إسعطنبول

التيالأخرىاللوحاتوكذلك-اللوحةوتوضئتلك

تطوئالأصعلوبجنتايلاستطاعكيف-زيارتهأثناءرسمها

إلىليتحولالإيطاليةالنهضةعصرفيالسائدالفني

عريضةمساحاتباستخدامالرسمفيالإسلاميالأسلوب

.والألوانالزخارفمن

منرسامام(.1651)432جدوفاني،بليني

فيالبندقيةمدينةفىالرسامينمنبلينيئلةعااعضاءأشهر

أعماله،الفنيةإسهاماتهأكبروتعد.الإيطاليةالنهضةعصر

الزشية.لوحاتهفيالبيئةلتصويرالألوانباستخدامالتجريبية

عددفيالشاعريةالطبيعةتصورالتيلوحاتهأثرتوقد

أثرتكما،وتيتيانجيورجيون:مثلاللاحقينالرسا!نمن

عشرالسادسالقرنفيالاخرينالبندقيةمدينةرساميفي

تشكيلاتالأولىجيوفانيأعمالتوضح.الميلادي

منوالثمانينياتاسمبعينياتوفي.المعالمومحددةواضحة

دفئاأكثرألوانا!شخدامفيبدأعشر،الخامسالقرن

امشطاعكما.البيئةمنأكبروقدرنعومةأكثروتشكيلات

نأالجفافوبطيئةوأضحةزيتيةألوانباستخدامجيوفاني

مفصلة.وظلالآوغنيةعميقةألوانايكون

انبهارمعالطبيعيةبالمناظرجيوفانياهتمامويتوافق

الطيعة.بعالمالبندقيةمدينةسكان

ا-298أهـ،377-)0131محمدبليهد،ابن

سعوديشاعربليهد.بنعبداللهبنمحمدأم(.579

غسلذاتفيولدنجد.وعاميةبالفصحىينظمكان

منعدديدعلىدراستهوتلقى،الوشمفي)القرائن(

نجد.علماء

لهوصدر،القرىأمجريدةفيقصائدهبعضنشر

الإمامانتصاراتفيالأيامابتسام:باسمشعرديوان

علىبنفسهالشاعرأشرفوقدأم(.519اهـ،)037

مقدمةعلىالديوانواشتمل،القاهرةفىديوانهطباعة

نهايةفيوأتى،الفصيحلشعرهخصصهكبيرجزءوعلى

مشاهيرلبعضوأخرى،العاميشعرهمنبنماذجالديوان

:فصولثلاثةإلىالديوانوقسمنجد.فيالعاميةشعراء

والثانيعبدالعزيز،الملكمدحفيقيلبماخاصالأول

الشاعرخصصهوالثالثلممعود،للملكبمدائحهخاص

،الديوانمقدمةأما.عبدالىالأميروابنهفيصلالملكلمدح

أهميته،وبيننجد،فيالعاميالشعرعلىفيهاأثنىفقد

الشعر.منالنوعلهذاحماساوأظهر

ديوانطباعةحسينبنسعدبنمحمدالدكتورأعاد

قامأنهغيرأم،859أهـ،504عاموتصحيحهبليهدابن

سوفأنهإلىمشيرا،العاميبالشعرالخاصالجزءبحذف

بذاته.وقائممنفصلبجزءيخصه

الأخبارصحيح:كتاب،ديوانهإلىإضافةبليهدلابن

تقاربما:وكتابالآثار،منالعرببلادفىعما

كتاببتحقيققامكذلك،وبقاعهأماكنهوتباينتسماعه

للهمداني.العربجزيرةصفة

بالأرقامويكتبمليونألفيساويحسايرقماليليون

ا!سحتخدمالتعريفهو)وهذا000/1).000/00هكذا

ودولالأوروبيةالدولبعضفيولكن(الموسوعةفي

:أيمليونمليونالبليونيعنيأنيمكنأخرى

.او...)...،...ر...

.العشريالنظامأيضا:انظر

عدىيطدقاممالبمباسعشب.عشبالبمباس،

مجموعاتتكونالتيالأعشابمننوعاعشرينحوالي

منالأنواعمعظموتأتي.اللونفضيةكثةأزهارذاتكبيرة

وفىنيوزيلندا.فييوجدمنهاكثيراأنمع،الجنوبيةأمريكا

الزينة.لأغراضالبمباسعشبيزرعالعالمبلدأنمنكثير

موقعفي،الصرفجيدة،خصبةتربةالعشبويتطلب

يستخدمالجنوبيةأمريكاوفي.جيدةحمايةتحتمشمس

.الورقصناعةفيالبردييستخدمكماالبمباس،عشب

.البردي:أيضاانظر

محديحكمذاتمنطقةالجنوبيةبمبروكشاير

فيإدارتهامركزبإنجلترا.ويلزمقاطعةفىديفيدإقليمفي



البمرنج124

وناربرث.،وتنبي،بمبروكمدنها:وأهها.دوكبمبروكبلدة

المنتجعاتومن.نسمة00124سكانهايبلكدد

صزريرتقديديممرعومدينةميناءبمبروك.وساوندفورتتنبيبلدتاالساحلية

أما.الميلاديعشرالثانيالقرنإلىقلعتهاتعودتاريخية

إلىبالعباراتنقلخدماتشفيهاالساحليةدوكبمبروك

المسمىالبحريالمدخلعلىتقعانالبلدتينوكلتا.أيرلندا

مرتدتقديديممرغ.!وليمرفيوهوهيفنملفورد

ديفيد.:أيضانظرا

جمض57

3-"01صتيرممماأوسلاطتستعملمنبسطةأ؟ملويةأداةالبمرلج

7ءىمرف!بممرجمنمصنوعةالبمرنجأدواتومعظم.الرياضةفيبها

مترين،إلى.3،ما!تطوأ!اويبلغ.البلاستيكأوالخشب

الموضحةالأستراليةمتلالخثمنمموعةالبمربخألواعمنيخرإلى03ب!تماوترن.اسم2إلىامنوعرضها

المرتدالموع.وأسلحةأدواتلرتدلااتاسمرحاتستحدم..أعلاهبطريقةرميهاعندبسرعةأجمرنجاوتدور.جم003.2

رئيسية.!فةأطرياح!ةيرمى.راميهإلىيربمبحميثمصنوعأجرنجاليبعض،صحيحة

الأصليينأسترالياسكانمثلبالبدأئيينمرتبطةوالبمرج

صتدبربخأفيا!ا!خرىا!عمالمنوكثيرللصيديستعملونهاكانواالذين

ا!اءمنعدداخترعهاالبمرنجأنالعلماءيرى.المتخصصة

حاحلا-كاء+/!**-أحاحالبمرنجوجدتوقدالتارلةقبلمافترةفيالصيادين

كاصص!!----*وآسياإفريقياذلكفيبماالعالممنكثيرةأجزاءفيالقديمة

حدمى-?"هـو!-ح!/!-ا/س!ط.الشماليةوأمريكاوأوروبا،

!2+المقدمةطرهـ!يأ!اسطر!!غيروالمرتدة:البمرنجمننوعانهناك.البمربخأنواع

حلأاالداتي-فسصتهارميرعند.شهرةالأكثرهيالمرتدةوالبمرج،المرتدة

درالحا!خصإمساكهااشامىبإم!صانصحيحةبصورةالمرتدةالبمرنج

البمرعيدوررميهعنهد،أعلاهىهـوخس9!اخط!كاشإلىبرعةالبمرنجتدوررالبدء.نقطهةمنالتحركدون

وتساعدالهواءعراةماميةاالأطرا!تمرلحيثاةماماإلىسمرعهويبدو.اشاميإلىعائدةمنحنيامساراوتبدأترتفعثمالأمام

.الارتفاععلىالمرعالمحولةالماطق.ألمسفلإلىتنزلقأنقبلالهواءفيوتتعلقتتوقف!كأنها

رميلرياضةرئيسيةلصفةالمرتدةالبمرنجتستعمل

هوكماالبمرعارايمبثالىتلىالبمربخرمىلأنالصيد،أنواعلمعظممناسبةغيرأسلحةوهي.البمرنج

يكوتا!تا!اآ!فوكألكصعبا.تصويبهايجعلائرياللىانطلاقهامسار

.--!؟الراميجرحتربمالأنهاالانطلاقخلالخطجرةتكون

خ!المجراكماهولمسطح!!ي!البمرص!ل!!*الدالرالسمرغتصربلىالقرعرال!صلييرالأمصرالصر
03"ء...لي.و...ءعود!ا.عحد

إلىالطهائرالبمرجيطير.ثقا!هفىمهمادوراالمرتدةغيرالبمرنجادت

إلىقريباوينح!يويرتفعلامام

موص!هوكماوا!!ب!لا)/--لح6!ذلأ/ولهذا-ملقاةعصااوصخرةقوةمناشدبقوةالهدف

قبلىأصىصةظل!ويرتفع.أدظه3نز!!مح3\؟للصيدمفيدلملاحالمرتدةغيرالبمرنجفإنالسبب

.لراميلىاسفلإألاقلا.

دروعاالبمرنجبعضاستعمالوبالإمكان.والقتال

البدائيوناستعملهاوقد.الأخرىالبمرنجضدللحماية

والكشط،للقبماأدواتكذلكالنار،لإطفاءأدوات

الأصليينالأمشراليينبعضويزين،للتجارةليأشياءولعبا

علاقةذاتمرسومةأومنقوشةبتصاميمالبمرج

---+---------!7------------------.---.-----+-المزينةالبمرنجهذهمعويتعاملون.وتقاليدهمبأمعاطيرهم



ويضرب.الدينيةالاحتفالاتفىويستخدمونهاباحترام

إيقاعلإيجادببعضبعضهاالبمرنجالأصليونالأستراليون

والترانيم.للأغاني

علىالبمرنجانطلاقيعتمد.البمربخنطلقكيف

فيأيضاالرياحوتؤثررميها.وطريقةوحجمهاشكلها

تكونالوسطفيمحنيةالبمرنجأنواعومعظمانطلاقها.

جناحوكل.الطائرةجناحيمثلشكلهماجناحين

أكثرالطرفينوأحد.أعلاهمنومنحنأسفلمنمنبسط

أحديصبحالبمرنجدورانوعندالاخر.منسمكا

إلىشكلهويؤدي.اللانطلا!تىعنداللاخرفوقالجناحين

أسفله،فىعنهجناحكلفوقالهواءضغطانخفاض

وبعضالجو.فيبالبمرنجالاحتفاظعلىيساعدوهذا

الجانبفيقليلامسطحة،مجوفةمنطقةبهالبمرنج

انظر:.الارتفاعمنمزيدالتعطيهاالأجنحةلأحدالأسفل

الهوائية.الديناميكا

القوىبفضلالهواءفىمنحنيامساراالبمرنجوتتبع

نأالبارعالرامىوبامكاندورانها.إلىبالإضافةفيهاالمؤثرة

.العودةفيتبدأأنقبلم45مسافةتنطلقالبمرنجيجعل

.م09نحوالمرتدةغيرالبمرنجرميويمكن

بذورهامنيحضرالخضرةدائمةامشوائيةشجرةالين

يفضله،القهوةيسمى،ساخنمشروبالمطحونةالمحمصة

.غيرهعلىتقريباالمعمورةأقطارقطر.منكلفيالناس

أكبربوصفهاالأولىالمرتبةفيالمتحدةالولاياتتأتي

ماينتجهخمستستهلكفهي،العالمفيللبنمستهلك

مقدمةفيتأتيالتيالأخرىالاقطاربينومنسنويا.العالم

وفرنعسا،،نياوبريطا،لبرازيلوا،لياإيطا:المستهلكين

المحصولمن%25نحوبمفردهاوتنئالبرازيل.واليابان

فيقصوىأهميةذامحصولأالبنويعد.للبنالعالمى

اللاتينية.أمريكابلدانمنكثيراقتصاد

الكوبإلىالثمرةمن

شجرةهوالشائعةالبنلنبتةالعلميالاسم.البنشجرة

وفىأصلا.إثيوبيافيبريانمواتنمووكانتالعربىالبن

وسومطرة،،جاوهمنكلفيالبنزرعمتأخرةفترة

وهاواي،الاستوائيةوإفريقيا،العربيةوالجزيرةوالهند،

الهندوجزر،والجنوبيةالوسطىوأمريكا،والمكسيك

الغربية.

دائمةلامعةصقيلةأوراقذاتنبتةالعربيالبنشجرة

.م1.6و3.4بينلهاارتفاعأقصىويتراوح،الخضرة

يتجاوزلاحتىالبنشجيراتبتقليمعادةالمزارعونويقوم

التلقيح.ذاتيةبيضاءأزهارالبنولشجيرة.م7.3طولها
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النموفيوتبدأ،اللبيةالثمارضمنالبنبذرةتصنف

ثمفصفراء،البدايةفيخضراءوتكون،النبتةإزهارأثناء

الواحدالعامفيالث!ارمنالمتوسطةالشجرةوتنتجحمراء.

المحمص.البنمنكجم.7،لصئدحويكفيما

وثمانيةستةبينيتراوحماإلىعادةالنماشجرةتحتا!

منالرائجةالأنواعوتنموكاملا.محصولأتنتجأنقبلأعوأم

الاستوائيالمناخذاتالارتفاعاتفيجيدانمواالبنألثمجار

ألثمجارمعظموتنمو.م004.2و1)001بينتتراوحالتي

بعدالشتلاتتنقلثم،مشاتلفىأولأتزرعبذورمنالبن

الشتلاتعددويبلغلها.خصيصاتعدحقولإلىعاممضي

شتلة.001و.005بينماالواحدالفدأنفى

وبعضهايدويا،الثمارمعظمتقطف.للسوقالإعداد

ثمالثمار،فتسقطالشجيراتبهزتقومبآلاتيحصد

جارماءبهموضعأومغطسفيتوضعجمعهاوبعد.تجمع

والأوراقالأعشابتطفو)القناة(.المسيلعليهيطلق

بينما،المسيلالماءسطحعلىالفاسدةالخضرأءوالثمار

.الجيدةالثمارتغطص

موقعإلى،ذلكبعدالجيدةالثمارتنقل.اللبابنزع

بذرتينعلىثمرةكلوتحتوي،اللبابالآلاتفيهتنزع

البنزراعةفيالرئيسيةالدول

السنةفىالمنتجةالبنكمية

..............البرازيل

كجمالأ336ر...،...

...........كولومبيا

كحمأ،0/250""،"".

...ا.إندونيسيا

كجم724لأ.""،...

...المكسيك

كحم0/392".،"..

..إثيوبيا

كجم0002202لم...

..جواتيمالا

كجمأ00.69"،...

."الهند

كحمأ77/"".،"..

15العاخساحل

أكحم75لم...،...

.اكوبا

أكجم.58)00.000

.اإلسلفادور

اكحم،57""،....

.أم!3!1991الئلاتالسواتمتوسطتمثلالأرقام

المتحدةالامالتالعةوالرراعةالأعديةمحطمةاهلصدر.



البن126

وأحرى،الجلديالرقتشبهحارجيةقشرةبذرةولكل

فىالمقشورهغيرأضماراتكون،الفضيةالقشرةتسمى

بعدتصئفيماأ!ضها،للخضرةضاربةزرقاءغضةالبداية

عقبالثمار،وتسقل.فاغأصفرأ!نذاتقاسيةصلبة

التخميرأحواضمنمجموعةإلى،اللبابانتزاع

أسابيع.عدةالمعالجةلعملياتوتتركتجفف،ثم،والتنطف!

آلاتتقوموفيها،الثانيةالخطوةيؤلفانوالفرزالتقشير

خروجولدى.أعضيةواالخارجيةالقشرتينبنزعالفرز

عنالمفككةالقشوربفصلمروحةتقوم،الآلةمنالبذور

مهمتها،الفرازةتسمىآلةإلىالبذورتنقلثمالثمار،

.المكسورةأوأ!مغيرةاوالبذوروالغبار،،الأتربةاستبعاد

المطافنهايةفييتبقىأنإلىالفرزعمليةتستمروهكذا

وأفضلها.البذورأكبر

تبلغالحيمقمنأكياسفيالبنمعظميعبأ.التحميص

معدةأماكنفيوتفرغ.كجم06منهاالواحدةزنة

أسفل،إلىأعلىمنتنحدرمائلةقنواتذاتللتحميص

،الأخرىأغةالعاوالموادالأتربةبإزالةماصجهازويقوم

تقومدوارةأصعطوانةوهي،المزجآلةإلىالبنينقلثمومن

معا.البنمنالختلفةالأنواعبخلصأ

فيتنموالتي(اليمنىالعليا)الصورةأطبيةاالتمارسعليهيتحص!!البن

الي!نى(،)الصورةبأيديهمالمحصولمعظما!العمايقطص.شحيرة

)الصورةالمحمصةالبربذورتطحنسدرتير.علىثمرةكلوتحتوي

.القهوةلصنعأ!ساصاأطماءوتصاف(اليسرىا!لياا

صناديقإلىمسحدرةالمزجآلةمنالبدورتنساب

فتبقى،التحميصأفرأنإلىثم،ذبيةابطريهتعنأضخزءا

مقدارهاحرارةدرجةتحتدقيقة71و61ب!تتتراشحمدة

عمليةخلالوزنهاسدسنحوأجذوراتفقدو،م4825

إلىتنقلثموتنظفالبذورتبردذلكبعد.هذهالتحميص

يعبأ،الطحنوبعد.تطحنأنإلىبهاتحفظحيثصناديهت،

ورقية.أكياسفيأوالهواءمفرغةعلبفيالسحوتالبن

يجففأوئطحنأنالممكنمن.الذوبانالسريعالبن

لصنعالماءإضافةتحتاجانالعمليتينوكلتا.بالتجميد

.القهوة

فيالبنمسحوقبوضعالذولانالعسريعالنيصنع

المتبقيةالمسحوقةالبلوراتأماالماء.يبخرث!ا،ضخمةأوعية

لها.الماءباضافةأخرىمرةتهوةنتصير

بتحويلبالتجميدالمجففأصسربالذوباناالبنيصنع

.ألواحهيئةعلىتجميدهاثمومن،عصارةإلىالطازجالبن

فىوتوضع،كبيرةقطعإلىوتجزأالألواحهذهوتطحن

كلفيالموجودةالرطوبةوتمتص.الفمغطمكيفةحجرات

انظر:.الجافالبنمنبلوراتوراءهامخلفةالثلجم!قطع

بالتجميد.التجفيف

العماليفررعندمايبدأللسوقالبنتحف!ير

لاستحراحتقشيرآلةيستحدمولى"اجدورا

الشمص،فيالمذورتحفعصآالبر.لذور

لكهتهالتعطيتحمصثماأساليع،!دةوتعال

.المعهودة
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للحصولالطرقأفضل.المذاقالطيبالبنفنجان

مقياسباستخدامتتم،المذاقطيبالقهوةمنفنجانعلى

وأ،القهوةمنهتصنعالذيالنمسحوقلمقاديرمعياري

فنجانلكلالبنبمسحوقمملوءتينصغيرتينملعقتينبإضافة

منالقهوةمنهتعدالذيالماءيؤخذأنوينبغي،القهوةمن

الذيالماءويغلى.الساخنالماءمنوليسمباشرةالباردالماء

فيأوالقهوةراووقيسمىوعاءفيالقهوةمنهتصنع

نأمنالمغليةالمياهيمكنخوائيإناءأو.الترشميحقدور

رويدا.رويدأالبنمسحوقتتخلل

البنأنواع

البيعمحلاتتبيعهاالبنمنصنفمائةمنأكثريوجد

عامة،أنواعثلاثةإلىتقسيمهايمكنلكن،بالتجزئة

المذاقاللاذعوالقوي،المذاقوالبارد،البرازيلىهي

البنأنواعكلتحتهتنضويالمذاقالباردفالبنالروبستا.

اللاذعالروبستاالبنأما.البرازيلخارجينتجالذيالعربى

إفريقيا.فيمعظمهيزرعالبنمنمختلفنوعفهو،المذاق

وأفيها،يزرعالتيالمنطقةبالمسمالبنأنواعمعظموتسمى

مناسمهاكتسبانحاوي،فالبن.منهتصدرالذيالميناء

وأجاوهجزيرةفييزرعالجاويوالبن.باليمنالمخاميناء

منها.بالقرب

مذاقإضفاءعلىالبنمحامصأصحابيحرص

إضافةيفضلونالناسفبعضبمالبن)توليفة(لتركيبةخاص

.القهوةإلى)الهيل(الحبهانأوالبريةالهندباء

للجهازمنبهةمادةوهى،الكافيينعلىالبنيحتوي

منأنهالناسبعضويرى.الكافيينانظر:.العصبي

مادةمنالخاليالبنالناسيتناولأنصحيأالأفضل

الماءبخلاصةالحالاتمعظمفيالمادةهذهوتزال.الكافيين

الكيميائية.الموادبعضبمساعدةشمالذيالبارد

تاريخيةنبذة

لأولاكتشففقد،البنعنالأساطيرروتهلماطبقا

تظلقطعانهمأنالمعزرعاةلاحظعندماأثيوبيا،فىمرة

البنشجيراتأوراقأكلتماإذاالليلطوالمستيقظة

القرنفيالعربجزيرةإلىالبنوصلوقد.وثمارها

العربومن،الميلاديعشرالثالث،الهجريالسالغ

القهوةتتخذأنوقبل.القهوةاسمالشعوببقيةأخذت

ثمفنبيذا،غذاء،البنكان،خلتسنة007قبلشرابا

دواء.

القرنخلالتركياإلىالعربجزيرةمنالبنانتقل

السابعالقرنمطلعفيإيطالياثم،الميلاديعشرالسادس

عشرالسابعالقرنفيأوروبافيالمقاهيوأقيمتعشر.

لمناقشةالمقاهيهذهفىيلتقونالناسوكان.الميلادي

إلىدخلقدالبنيكونأنالمحتملومن.المهمةالقضايا

أما،الميلاديعشرالسالغالقرنستينياتفيأمريكا

عشرالثامنالقرنفىالبنزراعةعرفتفقدالبرازيل

.الميلادي

أسعارهفيالتحكمللبنالمصدرةالأقطارحاولت

تصديرعلىفاتفقت.طويلةسنواتوفائفالإنتاج

ثم،البنمنقطركلصادراتإجماليتحددنسبيةحصص

بتخزينالقيامخلالمنالأسعارعلىالسيطرةحاولت

عنبدلأاحتياطيمخزونبمثابةلتكونالبنمنكميات

فيالمتحدةالأمساعدتأم639عامفيلكن.تصديره

للبن.الدوليةالاتفاقيةعليهاأطلقاتفاقيةلعقدالترتيب

تقومأنللبنالمصدرةالأقطارقبلتالاتفاقيةهذهوبموجب

الدولوافقتكما.دولةلكلمحددةحصصبتصدير

علىتعملوأنللأسعار،الأدنىالحدمراعاةعلىالمستوردة

علىتوقعلمالتىالدولمنالبنمنحاجتهاشراءمنالحد

منالقليلبالنزرإلاتحظلمالاتفاقيةهذهأنإلا.الاتفاقية

النجاخ.

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

تيمالاجواأثيوبيا

ريكاكوستاوردلسلفاإ

كولومبياريللبراا

لبريةاءبالهندايبوروند

سياسيبيلابنأحمد(.-ام)919أ!حمدليلا،بن

الثورةقاد.الجزائريةللجمهوريةرئيسأولكانجزائري

بنواستمر.الفرنسيالحكممنالجزائرتحريرإلىأدتالتي

عندماأم،659عاموحتىأم639عاممنرئيسابيلا

هواريالجيشقائدبقيادةعسكريانقلاببهأطاح

إقصائهبعدبيلابنالجزائريةالحكومةواعتقلت.بومدين

بعدأيام089عامإلاسراحهيطلقولم،السلطةعن

.ام789عامتوفيالذيبومدينوفاة

مغنية(الان)تسمىمرنيامدينةفيبيلابنولد

العالميةالحربخلالالفرنسيالجيع!فيوعملبالجزائر،

أحدأصبحالحربوبعدأم(.549-1)939الثانية

قاد،ام949عاموفي.الجزائريةالاستقلالحركةزعماء

ثلاثةعلىواستولى،وهرانبريدمكتبعلىهجوما

الحكممنالتحريرحركةعلىلإنفاقهافرنكملايين

استطاعأنهإلاذلكبسببالفرنسيونوسجنه.الفرنسي

التحريرجبهةتأسيسفياشتركأم459عاموفي.الهرب

عامعليهالقبضإلقاءالفرنسيونوأعاد.الجزائريةالوطنية

يوليووفي.ام629مارسفيلصراحهأطلقواثم،أم569

وتولىفرنسا،مناستقلالهاالجزائرانتزعتام629عام
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الحزائري.أ!طنياالتحريرحيشبمساعدةالزعامةبيلابن

.أم63!عامرئيسابيلابنوانشخب

الجزائر.:أيضاانظر

منبريطانيمعيا!ي(.-أم)259توليلن،

الانتخاباتخسر.اليساريةلآرائهاشتهر،العمالحزب

عامضئيلدفارقالحزبرئيسنائبمنصبعلى

.أم819

والدهوكان،لندنفيبنويدجوودنيلتونيولد

ستانسحيت.مقاطعةفيكونت

تو!يعدمار،أم059عاممرةأولالبرلماندخل

واضطر،عنهنتالفيكللقببنورثأم069عامالدهر

مجلسفيعضويتهعنالتحليإلىالقانونلأحكامامتثالآ

.بالبرلمانالعموم

صدورإلىبالمجلسكرمميهلامشعادةجهودهأدت

نبيلأولأصئبنوبذلك.أم639عامالنبلاءقانون

لقبه.عنيتخلى

عامأخرىمرةالبرلمانفيعضويتهلناستعاد

ام(،979-1)749للصناعةوزيراعينوقد.أم749

للطاقة.وزيراثم

أولأم(.-739)1886ديفيلى،جوريونبن

فيلليهوددولةقيامعنأعلنأنبعدلإسرائيلوزراءرئيس

منالفلسطهينينالعربأهلهاطردوبعدالعربيةفلسطين

ووزيراللوزراءرئيساعملوقد.ام849عامديارهم

عامومن،أم539وحتىأم489عاممنللدفاع

عامالسويسأزمةوأثناء.ام639عامحتىأم559

جزيرةوشبهغزةلقطاعالإسرائيليبالغزوأمرأم569

علىبناءبعدفيماالإسرائيليةالقواتوانسحبتسيناء.

.المتحدةالأعمطلب

فى(جريندافيدسابقااسمه)وكانجوريونبنولد

إلىوهاحربولندا(فيالان)تقعرو!حيافيبلونسك

زعيماأصبحأم919عاموبحلول.أم609عامفلسطين

وفيفلمسطين.فىيهوديةدولةإنشاءعلىيعملصهيونيا

العمال)حزبالمابايحركةأسسأم039عام

العام)الاتحادللهستدروتعاماأميناكانكما(الإسرائيلي

.أم359عاموحتىأم219عاممن(للعمال

فياليهوديةللوكالةعامارئيعسامنصبهوبحكم

تولىفقد،أم489عامإلىأم359عاممنفلسطين

وتراوحتالبلاد.كافةفياليهوديةالشؤونمسؤولية

لإسكانالمستعمراتوإنشاءالأراضيتطويرمنمسؤولياته

العربضدالسريةالأعمالقيادةإلىاليهودالمهاجرين

بنتقاعد.والبريطانيينالبلاد،أصحاب،الفلسطينين

الكتب.منأسديداوألف،أم639عامجوريون

غربييقعالبريطانيةالجزرفىجبلأعلىدميرين

ارتفاعويبلغ.وليمفورتشرقكمأأبعدعلىأسكتلندا

ويوجدالبحر.سط!حمعستوىفوقأم343،نفيزبنجبل

.م4ء.أرتفاعهيبلغجرفأصشرقياالشمالىسفحهفى

قادةأحدأم(.كان718-)1644وليمبن،

نيابنسلفاولايةوألحس!.أطشهوريناالإنجليزأحصي!صزا

يعاملون()الأصحابالكويكرزكانماوغالبا.الأمري!جةا

ممارسةفىبحقهميطالبونوكانواإنجلترا.فىمميئةمعاملة

منالخوفأوللازدراءالتعرضدورالدينيةاعتقاداتهما

العنف.أستعمال

حم!فيأ!فيق!صحني!!ء!!:!2بر03؟-3نرير!!؟ء!!!!؟س-

ير؟.اع-لأقيخيرىين*ى!3*7ءكاير07!ى3لأ

ء!؟ل!؟!جينيزكا73كأكا؟-ق"ءكا!ض33كأ؟-333ىص

بنسلمانيا.مستوطنةألس!بنوليم

للكويكرزللسماحالثانيتشارلزالملكبإقناعبنقام

المستعمرةهذهأصبحتوقدأمريكا،فيمستعمرةبإنشاء

بنسلفانيا.ولايةبعدفيما

ابنوهو.لندنفيام446أكتوبر41فيبنولد

الأميرالباسمبعدفيمافارسلقبمنح.بحريضابط

بن.وليمالسير

-5001هـ،47-ا)693البغداديالبناابن

على،أبوالبنا،بنعبداللهبنأحمدبنالحصنام(.780

منكثيرفىمشارك،محدث،حنبليفقيهالبغدأدي،
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الحفارمنالحديثسمعوغيرها،القراءاتمثلالعلوم

بنعلىوأبيبشرأنوابنالفوأرسأبيوابنوالسكري

يعلىأبيوالقاضيالغباريعلىوتفقه،وغيرهملثمهاب

وغيرهم.وأخيهالتميمىالفضلوأبى

فى:شتىعلومفيإمامشيخهو:عقيلابنفيهقال

البناابنأنالجوزيابنوذكر.والعربيةوالقراءات،الحديث

مصنف.ومائةخمسينصنفت:قال

فيالطالبنزهة،الكامل،الخرقيشرح:كتبهمن

والمتعلم،العالمأدبالفقهاء،طبقاتبمالمذاهبتجريد

وغيرهاالشافعيففمائلأحمد؟الإماممناقب؟بمكةالعباد

كثير.

البنا.حسنانظر:.حسنالبئا،

الله.عبدأبوالدينشمس،المقدسيانظر:اليئاء.اين

.العمارةالبناء،صناعةبمالمبانيتشييدأنظر:اليئاء.

1256هـ،721-)654أبوالعباسالبناء،ابن

المراكشىالأزديعثمانبنمحمدبنأحمدأم(.432-

فقيهالبناء.بابنفعرفبناءأبوهكانالبناء.بابنالمعروف

العلومفىنبغ.أديبرياضيوفلكيمتكلممالكيأصولى

محبوباكان.والتقوىبالصلاحمعروفاوكان،والمعارف

إبراهيمبنمحمدالعلمعنهأخذ.والصالحينالعلماءعند

له.صفوانبنجعفروأبو،البجائيزيدوأبوالحاجبن

اللبيب،للطالبالتقريب،الاقتضابمنها:كثيرةمؤلفات

،الأصولعلمفيالسولمنتهى؟الكشافعلىحاشية

الفصولتنقيحعلىشرحبمالعلومإدراكعلىالفهومتنبيه

الفرائض،بمالحقيقةعلمفيالطريقةمراسمبمللقرافي

بمالجد!؟المنطقعلمفيالكلياتبمالحسابفيتلخيص

البديع،صناعةفيالمريعالروض؟العربيةفيكليات

تعديلفيالطالبمنهاجبمالمساحاتبمالشرعيةالمكا

والفرعية.الاصليةالجهاتذكرفىرسالة،الكواكب

المباني.تشييدان!ر:.تشييدالبئاء،

تنميةعلىتركزالبدنيةالرياضةمننوعالجسملئاء

هذهتضع.منتظمةيوميةتمارينخلالمنالعضلات

.الاثقالرفعطريقعنالعضلاتعلىمعيناجهداالتمارين

فإن،الأثقالزيادةفيوالاطرادالتمارينهذهتكرارومع

وتعد.الأثقالرفعانظر:.يزدادانالعضلاتوقوةحجم

وبعضالرجالبينللتنافص!مجالآالأجسامبناءرياضة

وأالهوا؟مستوىعلىسواء-البلدانبعضفي-النساء

الدولىالاتحادالرسميةالمسابقاتفيويتحكم.المحترفين

ومعاييرالأثقالتجحديديقومالذي،الأجساملبناء

بينهمالمفاضلةأوالمتنافسينعلىالحكمشمولا.التحكيم

المكونةالتراكيبأساسعلىولكن،قوتهمأساسعلى

ومدىوحجمهاالعضلةشكلمثل،أجسامهملشكل

.العضلاتوتناسبتجسيم

رشاقةبمدىالمتعلقةالأنشطةمنأيضاالجسمبناءويعد

منالعديدويستخدم.المتناسقالقويوبنيانهالجسم

والسرعةالقوةلزيادةالأجسامبناءأساليبالرياضيين

يفيدالعموموعلى،والتناسقوالمرونةالتحملعلىوالمقدرة

وذلكالسليمالجسمبناءوفيالرشاقةزيادةفيالجح!ممبناء

القلب.وتقويةالدمويةالدورةبتحسين

الدين.شهاب،الدمياطيانظر:.الدمياطياليئاء

اشتهروا،الشماليةأمريكاهنودأقدممنالهضابلئاة

وكانوا.التربةمنكبيرةتذكارية)أكوام(هضابببناء

لتشييدومنصاتمدافنلاستخدامهاالهضابببناءيقومون

الافومازالتوالرؤساء.للزعماءومساكنالمعابد

قاموقد.المتحدةوالولاياتكندافيالانحتىالهضاب

وغيروالصخورالترابيحملونكانواالذينالعمالببنائها

وسعفيليسأنهالناسبعضويعتقدالمواد.منذلك

الهائلة.الهضابهذهتشييدالهنود

سلالةببنائهاقامواالذينأنظنواذلكعلىوبناء

مجيءقبل،الشماليةأمريكامناختفتأخرىبشرية

هنديةمصنوعاتعلىعثرواالعلماءأنإلآالحمر.الهنود

قامواالذينهمالهنودأنإلىيشيرمما،الهضابداخل

تعلمواالحمرالهنودأنترىأخرىنظريةوهناكببنائها.

باستكشافيقومونكانواالذينالفايكنجمنالهضاببناء

القرنفيالشماليةلأمريكاالشرقيالشاطئمنأجزأء

الهضاببناءفيبدأواالهنودانثبتأنهإلاعشر،الحادي

أمريكاإلىالفايكنجمجيءقبلعام7).00حوالىمنذ

بعيد.بزمانالشمالية

بناءفيأديناهنودبدأأدينا.هنودحفمارة

المنطقةفي.مق007حواليفيالحجمضخمةهضاب

الهنودهؤلاءوعاشأوهايو.جنوبيباسمالانتعرفالتى

الحيواناتبصيديقومونوكانوا،صغيرةقرىفي

بزراعةقامواوربما.البريةالنباتاتوجمعوالأسماك

الهنودهؤلاءواتصف.الأرضمنمحدودةمساحات

الحلي.وصناعةالخزفمثلالحرفمنعددفىببراعتهم

مدافن.لاممتخدامهاهضابببناءأديناهنودقام

حولحفروتوجد،منفردةأكوامأديخاهضابمنوالكثير
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الصخور،منمشيدنسر

قمةفوقجناحيهيمسط

منبالقربدائريةهضبة

الولاياتحورجيا،،إشون

توحد.الأمريكيةالمتحدة

فيالهضابمنالكثير

الولاياتسالحنويالجزء

وقد.الامريكيةالمتحدة

محتمعهودبناها

المسيسيبى.

خلالمنالأكوامهذهبناءمنأديناهنودوتمكنبعضها.

المتوفين،فوقالأخرىالموادوبعضوالصخورالأتربةتجميع

كلما،مستمرةبصفةالكومةحجميزداد،الحالوبطبيعة

داخلبسيطةقبورفيالموتىمعظمودفنالمزيد،فيهادفن

وذويالقبائلرعماءلدفنجرتالعادةأنإلآ.الأكوام

قبلالأشجارجذوعمنمشيدةمقابرفىالرفيعةالمنزلة

منقليلعددعلىالمقابرهذهوتحتوي.بالترابتغطتها

الشائعةالهدايابينوصت،المتوفىللشخصرالممنوحةالهدايا

.المنحوتالحجرأوالخزفمرمصنوعغليون

فيالحضارةهذهازدهرتهوبويلشهنودحضارة

السادسالقرنإلىالميلادقبلالثانيالقرنمنالفترة

أوهايوباسمالانتعرفالتيالمناطقوشملتالميلادي

.وميسوريوأيواووسكنسنوإلينويوميتشيجانوإنديانا

الذرةبينهامن،المحاصيلمنالعديدالهنودهؤلاءوزرع

إعاشةعلىهوبويلهنودالزراعةوساعدت.والكوسة

قرىفييقيمونكانواالذينمنالناسمنأكبرعدد

وكان.تجاريةشبكةنطاقبمدهوبويلهنودقامكماأدينا،

سمكوأممنانالأصدافعلىيحصلونهوبويلتجار

ويحصلونشلوريدا،باسمالآنالمعروفةالمنطقةمنالقرش

صناعةفييستخدملينحجروهو-الغليونحجرعلى

مينيسوتا.باسمالآنتعرفالتيالمنطقةمن-الغلايين

منطقةمنالبركانيالزجاجعلىالهنودهؤلاءوحصل

باسمالآنتعرفالتىالمنطقةمنالفضةوع!ويومينج،

ونتاريو.أ

لصناعةالسالقةالموادالشاباستخداممنوكان

هوبويلهنودعادةمنوكان.الموتىجمعتدفنالتيالهدايا

الأكوامفيالترابووضعموتاهمبعضجثثحرق

الموتىجثمانوضعالهنودهؤلاءواعتاد.للدفنالخصصة

الأشجارجذوعمنالمصشوعةالمقابرفىرمادهمأو

العديدالمقابروضمتأدينا.هنوديتبعهاكانالتيبالكيفية

والانيةوالغلايينوالأساورالحرزبينهامنالهدايا،م!

هنودلدىالشائعالاعتقادكانفقد،والأسلحةوالأدوات

العالمفيالأدوأتهذهتستخدمالميتروحأنهوبوي!!

الآخر.

منالحضارةهذهاستمرت.المسيسيبىهنودحف!ارة

تاريخأيالميلاديينعشرالثامنالقرنإلىالثامنالقرد

الحضارةهذهوتطورت.الأوروبيينالمستعمرينوصول

،المتحدةالولاياتمنالجنوبيالجزءباسمتعرفوأصبحت

بتربيةالمسيسيبيهنودقاموقد.المسيسيبينهرووادي

أقدمبعضبتشييدقامواكما،المحاصيلوزراعةالحيوأنات

المدنكبرىكاهوكياوكانتأمريكا،شماليفىالمدن

حواليسكانهاتعدأدوبلغ.بإلينويالانيعر!فيما

فيهاتوجدكانتأنهالمحتملومن.نسمة04لأ...

الراهبكومويعد.التنظيممنحسنةدرجةعلىحكومة

قاعدةمنأكبرقاعدةذووهوكاهوكيافىالأكوامأضخم

م03حواليالراهبويرتمثوممصر،فىالأكبراالهرم

.هكتارات6قدرهامساحةويشغلالأرضسطحعن

هذهمنوكثير.كوم001منأكثركاهوكيافيويوجد

الاخربعضهاوالمشخدم،للدفنمخصصاكانالأكوام

هنودوأتبع.المدنمسؤوليمنازلأولمعابدأساسا

تعرفالتيالمنطقةفيالهنودعاداتمنالعديدالمسيسيبي

المكسيك.باسمالآن



بناظير.بوتو،انو:.يوتوبئاظير

منصغيرطائرالبناناكويتطائرطائر.البئائاكويت،

أمريكاووسطالكاريبيفييعيش،العسلآكلاتنوع

قاتمرماديولونه،سمأ0حوالىويبلطولهوجنوبيها،

إلىيضربأخضرأووأصفر،أعلىمناسحوادإلىيضرب

بيضاءوبقعةبارزأبيضعينيخطهناك،أسفلمنالصفرة

رحيقلمصويستعملبحدةمقوسومنقاره.الجناحعلى

.للأزهارأ

علىتقعصغيرةولاية.بولاوبنابخأيضاوتسمىلئالج

جزيرةمنتتكونماليزيا،جزيرةشبهمنالغربيالساحل

باسمالمعروفةالرئيسيةالأرضعلىالأرضمنوقطعةبنانج

المضميقأبعادوتختلف.بيرايسيبرابخأوولزليمقاطعة

الولاية،لهذهالرئيسيةوالأرضالجزيرةبينيفصلالذي

حدودولزلىولمقاطعة.كم21إلى3بينعرضهويتراوح

فىتشترككايدا،كمامعوالشرقالشمالفيمشتركة

الغربفىضيقمضيقوهناك.بيراقمعالجنوبيةحدودها

جورجهىالولايةهذهوعاص!ة.بناججزيرةعنيفصلها

البتليللجوزالملايويةالكلمةمنالجزيرةاسموجاء.تاون

بنابخ.بوكوكالمسمى

الحكمونظامالسكان

إلىالعسكانمنالمائةفي55نحويرجع.السكان

ونحو،ملايويأصلإلىالمائةفى33ونحو،صينيةأصول

كبيرةنعسبةوجودويعزى.هنديأصلإلىالمائةفي11

فيتمتالتيالضخمةالهجرةإلىالولايةفيالصينيينمن

العمالمنكبيرعددهناكوكانالتامئكلشر.القرن

المنتجةالولاياتإلىتوجهواقدالمهاجرينالصينيين

كبيرعددمنهمبقيولكنوسيلانجور،بيراقفيللقصدير

والمرافئ.الارصفةفيللعملإليهارجعواأوبناجفي

غنية.صينيةجاليةأيضاهناكوكانت

بهايتحدثالتىبنانجفيالغالبةالصينيةاللهجةأما

إلىوبالإضافة.الهوكينيةاللهجةفهيهناكالصينيون

التيوشيومنكبيرةصينيةجماعاتفهناكهذا

ذاتمجموعاتبنانجوفيوالهاينانبن.والكانتونيين

ماليزيا.فيأخرىمنطقةأيمنأكثرمختلفةأعراق

واحتفالاتهاوتقاليدهابهاالخاصةعاداتهاجماعةولكل

نها.وأديا

بينهامنللعبادأتوكثيرةمختلفةأماكنوهناك

فيأيضاالعرقيةالاختلافاتملاحظةويمكنالمساجد.

الملابسوفيالسكانبينالمنتشرةالختلفةالأطعمةأنواع

.اللغاتإلىإضافة،الوطنية

شجرةصورةالعلميحمل:بنابخعلم

منهااسمهاالجزيرةأحذتالتيالبتلنت

النبالةشعارأمابنابخ(.)بوكوكوهو

.باججسرصورةففيه

131بنانج

!

دي-اليانغيعينهحاكمبنانجولايةرأس.الحكمنظام

الولايةمجلسوفىالأكبر(.)الرئيسأغونغبيرتوان

.مقعدا33لتشريعيا

ولزليمقاطعةمنالريفيةالمناطقفيالزراعة.الاقتصاد

الرئيسي-المحصول-المطاطويزرع.للع!لمجالاتأهم

محاصيلأيضاوهناك.الناسيملكهاصغيرةمزارعفي

المقاطعة.فيتزرعوكلهاوالأرز،الهندجوزمنهاأخرى

فهناك،بالزراعةتتعلقلاأعمالفيالناسمعظميعمل

البضائع،شحن:هيأهميتهالهاقطاعاتثلاثة

عدداهناكفإنذلكإلىوبالإضافة.والسياحة،والصناعة

والأرصفة.المرافئفىمباشربشكليعملونالعمالمن

فيأهميتهالهافرعيةأخرىنشاطاتعدةفهناكهذاومع

الصناعاتمنالعديدالنشاطاتهذهبينومن.المجالهذا

البضائعوتوزيع،جالخارإلىتصدرالتىالرئيسية

،المصارفمنكبيرعددالمقاطعةوفي.المستوردة

التيالبحريالشحنومكاتب،التجاريةوالشركات

مهمصناعيقطاعالولايةولهذه.بنانجصادراتتشحن

المصائبينومن،الرئيسيةوالأرضالجزيرةمنكلفي

التعبئة،ومصانع،التعليبالبلاد:فيالكبيرةالرئيسية

أوائلومنذوالفولاذ.الحديدوأعمال،الأغذيةوصناعة

منكبيرةأعدادفتحتالعشرينالقرنمنالسبعينيات

منتجاتهابينومن.العاليةالتقنيةذاتالمصعانع

والملابس.والأقمشة،الكهربائيةوالأدوات،الإلكترونيات

موجزةحقائق

(أم199).نسمةألم،6هلم.75:السكانعدد

ولزليمقاطعة2،كم392بانج)جزيرة2كما31،2:الملساحة

2(.كم738

.تاونجورج:الولايةعاعحمة

بتروورث.،تاونحورخ!:الكبرىا!لدن

صناعة-الصناعية.والمطاطالأرز-الزراعية:الريسيةالمنتجات

والمنتجاتوالملابسوالمنسوجاتوالفولادوالحديدالمعلبةالأغذية

والإلكترولية.الكهربائية
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مناطروهاك.أم23!سحةليتمعلقةحديديةسكةوبهبنابخجبل

الرئيسية.والأرصالحرلرةعلىمنهايطلعمدماالإنسانيراهاحميلة

هذهأجةالفيدراوالحكومةا!لايةاحكومةساعدتوقد

نظفتحيثصناعيةمناطهتأنشأتبأنالصناعات

بالقوىوأمدتها،الطرقوبنتوجففتها،الأراضي

ئية.ال!!ربا

كمابنانجفيالصناعاتبينخاصةأهميةوللسياحة

وقد.الولايةفيالعملوظائف!منالكثيرأوجدتأنها

الداخليةللسياحةرئيعسيامقرابناججزيرةأصبحت

أنحاءسائرمنالسائحينأفواجإليهاوتصل،والخارجية

الممتازةالفنادقعددفىازديادإلىهذاوأدى.العالم

المرافقمنالعديدأقيمتكمافيها،والتوسعالمريحة

فيالوظائفمنكبيرعددظهورإلىأدتالتىالرياضية

البلاد.

ويبلغشكلها.فيالمستطيلبنانججزيرةتشبه.السطح

الشرقومن،كم42نحوالجنوبإلىالشمالمنطولها

منالشرقيةالشماليةالزاويةوفي.كما4نحوالغربإلى

الذيالوتدأوبالإسفينيكونماأشبهرأسيوجدالجزيرة

الرئيسية.اليابسةوالأرضالجزيرةبينالمضيقداخلفييمتد

وتنتشر.تاونجورجالبلادعاصمةتوجدالمو!ذلكوفي

الطبيعيةالمناظروتشكلالجزيرةأجزاءمعظمفىالتلال

عواملجعلتالتيالحادةالانحداراتتكتنفهاالتىالعامة

ويمالس!ةناعمةالجرانيتيةالصخورتلكفيهاالتعرية

للبناءتصلحبحيثصلبةالصخوربعضبقيتفقدذلك

الطقسفإنالأخرىالأماكنفىأما.الطرقلبناءوأساسما

صفراءأوحمراءطينيةوجعلهاالصخورهشمالا!شوائى

الطينطبقةسمكيبلغالجزيرةمناطقبعضوفي.لزجة

تربطالتيهيالغابةنباتاتأنغيرمترا.03منأكثرهذه

الغاباتمنالأشجارإزالةأنكماببعضبعضهاالتربة

ولهذا.التربةوتآكلالتعريةمنالكثيرتسببلتنظيفها

كبيرةأجزاءتغطيمازالتالاستوائيةالغاباتفإنالسبب

منبهاتحيطرمليةبشواطئالجزيرةوتتمتع.بنانججزيرةمن

.والجنوبوالغربالشمال

الساحليالسهلمنصغيراجزءاوشفيمقاطعةتش!سل

هناكوليسماليزيا.جزيرةشبهبطوليمتدالذيالغربى

يبدوالذيميرتاجام()بكيتمرجانبخيتجبلسوى

الذيوهوتقريبامترا054بمقدارشديداارتفاعامرتفغا

غطاءوهناك.المنخفضةالأراضىسهلامتدادمنيغير

المناطقفىوالمانجروفالنيباجوزأشجارمنواسع

فهيولزليمقاطعةفىالرئيسيةالمدينةأما.الساحلية

جورجلمدينةمواجهةالمضيقعبرتقعوهى،،بتروورث

بقيةمعداخليةممتازةاتصالاتشبكةالولايةولهذه

جزيرةفيالموجودليباسبايانمطارويتولى.ماليزياأجزاء

مجمعوهناك.والخارجىالداخلىالطرانشؤرنبنانج

وبتروورثالجزيرةعلىتاونجورجيتضمنرئيسيميناء

الرئيسيةالحديديةالسككوتمر.الرئيسيةإلأرضاعلى

يدأب!ظتتصلحتىولزليمقاطعةعبرالغربيبالساحل

الرئيسيةالغربيالساحلوبولايات،الشمالفيوتايلاند

بنانججسرويوصل.الجنوبفيسنغافورةإلىإضافة

الرئيسية.الأرضفيالممتدةالطرقبشبكةالجزيرة

تاريخيةنبذة

كايداسلطةمنجزءاأصلأبنانججزيرةكانت

بناجعنكايداسلطانتنازلأم786محنةوفي.الملايوية

علىيحصللكيالبريطانيةالشرقيةالهندلشركةوأعطهاها

سيامعليهتشنهمحتملهجومأيضداشبريطانيةالحماية

الهندشركةفإنوهكذا.الشمالفيبورماأو)تايلاند(

فىمه!ةتجاريةمنطقةعلىحصلتالبريطانيةا!رقية

هولنداقوةتتحدىأنمنهاتستطعآسياشرقيجنوب

المدخلعلىتسيطرالقاعدةتلكوكانت.التجارية

البريطانيالتاجرلايتفرانسيسوقام.ملقالمضيقالشمالى

باسمبناجبتسلم،السلطانمفاوضةإليهأوكلتالذي

عاموفي.أم786أغسطس!فيالثالثجورجالملك

لشركةولزليمقاطعةأيضاكايداسد!إأتأجرم0018

الشرقية.الهند
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وفيالملايو.فيالبريطانيةالممتلكاتأولبنانجكانت

وملقاولزلىمقاطعةإلىبنانجالبريطانيونضمأم826عام

مستعمرةهيواحدةإداريةوحدةكلهالتشكلوسنغافورة

نقلتولكنها،بنانجفيالأصليةالعاصمةوكانت.المضايق

.ام832سنةسنغافورةإلى

الحكمتحتبنانجازدهارأساسالتجارةكانت

علىالسيطرةمنحهاقدالجغرافيموقعهاوكان.البريطاني

والجزءالملايو،جزيرةشبهمنالغربيةالشماليةالاجزاءتجارة

سومطرةوساحلتايلاندجنوبيمنالبحريالغربي

الشرقي.

الجزيرةبينالممرفيالأعاصيرمنالمحميمرفؤهاوكان

السفنمنكثيراجذبقدالرئيسيةالملايوأرضوبين

الصغيرةوالزوارقبلالتجاريةوالسفنالأوروبيةالشراعية

بنانجأصبحتعشر،التامحعالقرنأواسطومنذ.المحلية

وتصنيعهاالرئيسيةالمحليةالسلعمنعددلتجميعمركزا

والمطاطالصفيحأعمالالنشاطهذاويتضمنوتجديدها.

وكان.وسوموةوتايلاندالملايوجزيرةشمبهفىالمنتج

الميناءإلىالسلعهذهيجلبونالمحليونالاسيويونالتجار

أوروبافيالصناعيةللأسواقشحنهاثمجزئيالتصنيعها

فيمهمةتجارةأيضاهناكوكانت.الشماليةوأمريكا

الدولمنتردالمصنوعةالبضائعكانتفقد،المقابلالاتجاه

وقد.القطنيةال!قمشةالمصنوعاتتلكبينومن،الصناعية

المحليونالتجاروكان.بنانجإلىضخمةبكمياتا!شوردت

بنقلهاوذلكالختلفةالداخليةالبلادأنحاءعلىيوزعونها

الأنهار.علىتتنقلصغيرةشراعيةزوارقعلى

عنوالهنودالصينبنالعمالمنكبيرةأعدادهاجرت

ومزارعالقصديرمناجمنحويتجهونوهمبنانجطريق

التاسعالقرنوخلال.الرئيسيةالملايوأراضىفيالمطاط

ومركزاكبيرا،دولياميناءوأصبحتبنانجتطورتعشر

العمالوكان.الأجناسمختلفمنسكانيسكنهتجاريا

الخازنوفىالأرصفةفييعملونوالهنودالصينيون

الصينيينأغنياءوكان.الأطعمةومصانعالبحريةوالصنادل

توزيعشبكةعلىيسيطرونألامواليقرضونالذينوالهنود

والمصارفالأوروبيةالتجاريةالشركاتوكانت.البضائع

الذينهمالبريطانيونوكان.الدوليةالميناءتجارةتتولى

فىالحكمعاصمةوظلت.الجزيرةفيالحكمدفةيديرون

القرنمنالستينياتوفي.سنغافورةفيالمفمايقمستعمرة

ولاياتفياندلعتالتيالاضطراباتهددتعشرالتاسع

تدفقكبيرحدإلىخفضتأنهاكما،بنانجازدهارالملايو

الأرضفيالنظامالبريطانيونفأعادالميناء.عبرالقصدير

وفيعشر.التاسعالقرنمنالسبعينياتأوائلفيالرئيسية

حدإلىملايويةمدينةبنانجأصبحتالقرنذلكنهاية

الداخلية.الملايويةالأراضيخدمةتتولىكبير،

ما429سنةبينوحكموهابنانجاليابانيوناحتل

ثم.اليابانهزيمةبعدالبريطانيوناستعادهاثمأم459و

كلشملوقدام،489سنةالفيدراليالملايواتحادتكون

وبنانج.ملقاإلىبالإضافةالجزيرةشبهفىالتيالولايات

مستقلاالملايواتحادأصبحام579مشةأغسطس31وفى

تاما.استقلالأ

ماليزيا.:أيضاانظر

أسلمبنثابتانظر:.أسلمبنثابتالبنالي،

البناني.

الجبليةإيفواغومقاطعةفيتقعالفلبينفيمدينةلئاوي

لزراعةرائعةمدرجاتبناويفيوتوجد.لوزونشمالي

بنىوقد.الزراعةتاريخفيرائدةالخبراءيعدهاالأرز

2ر...منأكثرقبلالحجريةالمدرجاتالإيفواغويون

هذهلالوالمنطقةفىممكنةالأرززراعةئ!شولمسنة،

وتعمل.مستويةأراضبهاتوجدلاإذ،المدرجات

الأمطارتجرفهالاحتىوالأرزالتربةتثبيتعلىالمدرجات

فتعطيللمنظر،الطيعيالمحيطالمدرجاتتتبع.الغزيرة

.التدرجمظهرالجبلمنحدرات

دولية.يهوديةخدماتمنظمةوأقدمأكبربريتلئاي

مأ843عامأسستالعهد.أبناءالعبريالاسمهذاويعني

هذهوتتألف.باهتماماتهمتحعلقفيمااليهودتوحيدبغرض

الرجالمنعضوألفخمسمائةمنأكثرمنالمجموعة

84فيمحليةوحدةالافأربعةيمثلون،والشبابوالنساء

بالنساءخاصةمجموعةالمنظمةهذهضمنوتوجدبلدا.

وتخدمبهاالخاصةمراكزهالهامنفصلةمنظمةوهي

الرئيسيالمركزويوجدالأعضاء.منامرأة000.351

المتحدةللولاياتالفيدراليةالعاصمةواشنطنفيللمنظمة

لأمريكية.ا

المياهأسماكمنعديدةأنواععدىيطدقاسمالبنبالى

مختلفتين:فصيلتينإلىالبنبانسمكوينتمي.المالحة

أساساالأولىالمجموعةتعيش.والأستروماتيدايالشيميات

البنبانتشملوهيالأطلسيالمحيطمنالدافئةالأجزاءفى

علىطولهيزيدحتىينموالذي،العظيموالبنبانالإفريقي

طولهيصلحتىينموفإنهالمستديرالبنبانأما.أسم..

بنبانهي،المعروفةالبنبانأنواعوأفضل.سم45إلى

إلىوزنهويصلسم4هإلىطولهيصلالذيفلوريدا

وفضىالأعلىجزئهفىاللونأزرقوهو.كجم3حوالي
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.كبيرةعدائيةقيمةاسهسمكوهو،وأ!متصاامهـملصعحسبماصهفلوريدابنبان

مفلطحشهوجمسمهأما.ذلكتحتشيماحفيفذهبيأو

فىيجدهاانتيأصصدفيةاالأسماكلايتغذىوهو.متطهاول

المحيط.قاع

،الهادئالمحيطبنبانهوأصبنبانامرالآخروالنوع

حيث،الشماليةالأمري!!االغربيأصساح!اعنبعيداويعيش

البنبانطولويص!.الصغيرةالصدفيةالأسماكبايتغذى

أزرقولونه،سم25إلى،الهادئالمحيطفييعيشالذي

جسمولهأسف!!،منخالصوففهيأعلىمنفضي

شوكة.شكلعلىوذيل،مفلطح

الناسويفضل،كبيرةغذائيةقيمةلهاالبنبانواسماك

طريقعنكبيرةبأعدادالبنباد،صيدويتم.الغنيةنكهتها

.الشباك

.لأسماكا:أيضانظرا

أ!سترايى.غربيفيجوغرا!خليجتمبرينةموللليري

عدديبلغ.بيرثجنوب-تقريبا-ك!ا185بعدوتمكلى

.حموهـليرثوتقعيأسزاليا،عري!يمهم!يحاءبنبري

إقليميامركزاالمدينةهذهوتعتبر.نسمة2ء662س!صانها

المزارعوتقوم.للدولةأخربياالجنوبيللجزءوميناءمهضا

والفواكه،،الألبانمنتجاتبتقديمحولهاالموجودة

مجالاتفيبنبريمدينةأه!!يعملو.اصوفواأغمح،او

والتعدين.الأسود،التيتانيومومصانع،السوبرفوسفات

فيمدينةأعلنتثمام،841عامفيبلددبنبريوصارت

.أم!79عام

بحريماقائدأم(.207-)1653جونبنبو،

العالية.القتاليةوروحهلشجاعتهاشتهر.نيبريصاأ

عامبالبحريةوالتحقبإنجلترا.شروزبريفيأ!در

.أم968عامحربيةبارجةقائدوأصبح،م6781

معركةوام(96)0الشاطئرأسمعرح!ةديحارب

عامدنكركلفيلوتقائداوأصبحام(،)296الهوج

استمرتبحريةموقعةخلالساقيهأحدىبمبوشقدم

الغربية،الهندجزرفيكبيرفرنسيأسطولمعأيامأربعة

شهور.بعدةدلكبعدوتوصى

عبدالرحمن.عائشةانظر:.الشاطىبدت

المبانيأكبرمنالبنتاجونمبنىميدى.اليئئاجون،

لحكومةأررفاعاوزارةرئاسةويضم.أ!المافيالإداهـية

فيبوتوماكلنهرالغربيةالضفةعلىويقع.المتحدةأ!لاياتا

سي.ديواشنطنمنالاخرالحانبعلىبفرجينياآرلنجتون

الخماسي.أوانحمستعنيبالإنجليزيةبنتاجونوحطمة

خماسيشكلعلىلأنهالاسمبهذاالمبنىوسمي

الخمسةأجزائهبينماوتصل(.ال!ضلاع)خماسيمنتظما

بتصميمدهانيزعشرةالمشتركالمركزذاتالمستديرة

ويتكون.العجلة)دولاب(لبرامقالتكوينشحبيه،شعاعي

)بينمسروقطابقإلىبالإضافةطوابقخمسةمنالمبنى

21مساحةويشغل.الأرضمستوىتحتوآخر(طابقين

علىتربوالأخرىوالفراغاتالمكاتبومساحة.هكتارا

بطبقةالخارجيالخرسانيجدارهوغطي2.م002434

أع6،بطولبهيحيطالذيالجيريإندبإنماحجرمن

الميادينمنهكتارا08يقاربمابالمبنىويحيطتقريبا.

للسياراتمواقفمنهاتملالقربالخضراء،والمسطهحات

أماتقريبا.مركبة01لأ...تسعهكتارا27مساحةعلى

حفرهاتمفقدالنهرعلىالمطلالمدحلعلىتقعالتيالبركة

بالنهر.وأوصلت

شخص،.00023حواليالبنتاحونبمبنىويعمل

الشؤونعلىالقائم!توباستثناءتقريبا.المدنيينمننصفهم

!رلمآ؟!!

ركه
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أكبرمنالبنتاجونمبنى

العالم.فياللإداريةالمباني

الهندسى،المشىهذايقع

على،الخمسبواجهاته

حهةمنبوتوماكنهر

العاصمة.واشنطن

والمدنيونالمجندونوالموظفونالضباطهناك،بالمبنىالخاصة

والبحريةالجيع!إدارات:هيأقسامأربعةيكونونالذين

.الدفاعوزيرومكتبوالطيران

الخاصةالأجهزةأكبرمنجهازالمبنىوفي

نحوأسلاكهطوليبلغإذ.الهاتفيةبالاتصالات

يوميا.مكالمة000.002منأكثرينقل،كما000.06

الهوائي،بالضغطالتوصيلتجهيزاتأكبرأيضاوفيه

كماتقريبا.كم42خراطيمهاطول،قنواتمنمكونة

بمالعالمفيوتقديمهالطعامإعدادتجهيزاتأكبربالمبنىأن

وجبة000.51علىمايزيدبتقديمتقوممطاعمهإنإذ

،والتلفازيالإذاعيللبثمحطةكذلكوبالمبنى.يوميأ

للطائراتومطارللبريدومكتب،وصيدلية،ومصرف

المروحية.

،أم419عامسبتمبرفيبنائهفيالجيعقمهندسوبدأ

وكان.أم439عامينايربحلولشهرا61بعدواكتمل

تحتالحربلإدارةالمتفرقةالمكاتبشملجمعمنهالغرض

دولار.مليون83تكاليفهوبلغتواحد.سقف

السمك.ملكانظر:البئتادو.

نباتاتمجموعةأحدالبنتاسنبات.ئياتاليئتاس،

ينمو.الفويةالفصيلةإلىوتنتمينوعا،06منمكونة

وإفريقياالعربيةالجزيرةشبهمنالمداريةالمناطقفىالبنتاس

بيضاويةأوراقذاتشمجيراتأوأعشابوهيومدغشقر.

تتراوحالشكلبوقيةوأزهار،كالحرابالأطرافمدببةأو

والأبيض.والبنفسجيوالقرنفلىالأحمربينماألوانها

المحمية.والبيوتالحدائقفيأنواعهابعضالناسويزرع

.نبات،الهنديةالفوةأيضا:انظر

مسرحيئ(.كاتب-ام039)هاروللىلنتر،

بينوالمبهمةالمكبوتةالمشاعرعلىمسرحياتهتركز،إنجليزي

شخصياته.

الوعيد،كوميدياغالبا:ا!ولىبنترمسرحياتتسمى

قوىتهاجمهمأوتهددهمعاديينأناساتظهرلأنها

يلاحظام()589ا!ليلادعيدحفلمسرحيةففي.غامضة

وديعارجلأالأرضفىيطرحانشريرينرجلينوجود

طفيفألممسرحيةوفي.واضحغيرذنبعلىويعاقبانه

وتشمل.عقليبانهيارثريايصيبمنبودام()959

والخادمام(،)579الحجرةالأخرىالمبكرةمسرحياته

م(.591)7الأخرلر

الطرائقالعشرينالقرنمنالستينياتفيبنترأستكشف

السلطة.صراعاتفيالقربىأواصربهاتتفتتماغالباالتي

،وصعلوكأخوانأم(،069)الحارسمسرحيةففى

العائدمسرحيةوفي.الدوامعلىتتغيرتحالفاتيشكلون

زوجتهمعاللأبناءأحدزيارةتؤديام(،)659موطنهإلى

وقد.للسلطةالعائليةالتركيبةتنظيمإعادةإلىأسرتهلمنزل

منتجعلالمتصارعةالماضيذكرياتأنكيفبنترتفحص

المسرحياتهذهوتشملفعلا.حدثقدمماالتيقنالمستحيل

فالمشاعوالأرأم(،)719البائدةالعصورمسرحية

أم(.)789والخيانة(،أم)759
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دصيلةإلىيشميالشحر.علىالعيشدائمليلىحيوالىالبنتروبخ

آسا.شرقحسوبعالاتفيتعيشالتىالسمانير،

التليفزيونية،التمثيلياتمنكثيراأيضابنتركتبكما

الفرنسيالملازموامرأةأم(،)769صدفةوتشمل

مسرحياومخرجامسرحمديرعملأنهكماأم(،819)

.لندنفيبنترولد.المناسباتبعضفىبالتمثيلوقام

وينتمىالأشجارعلىيعيشحيوانالبئثروئج

ذيللهالشكلعاديغيروهوحيوان.السنوريةللفصيلة

بيضاء.بحوأفالشعركثيفتاسوداوانوأذنانأشعث

يلتفمتفرد،،ضخمقويبذيلالبنترونجحيوانويتميز

بأنواعويتغذىليلأالبنتروجحيوانوينشط.نهايتهعند

بفروعيتعلقماوغالباوالحيواناتالنباتاتمنمختلفة

البنترونجيخوضوقد.الأماميةوقوائمهبذيلهالشجر

عندالروائحوتؤدي.اللأ!عماكويصطادالمياهفي

فيمهمادوراجميعا،السنانيرفىالحالهو،كماالبنترونج

منبالقربالشرجيةالغددوتنئالروالمن.الاتصال

سم8.نحوإلىالبنترونجطولويصل.التناسليةالأعضاء

آسيا،جنوبيفيويعيشسم07نحويبلغذيلإلىإضافة

وماليزيا.وإندونيسيا

مجموعةالبنتكومتالكناش.كئائسالبئدكوسثال،

حركةإلىأصولهاترجعالبروتعستانتيالمذهبكنائسمن

بالولاياتكنساسبولايةتوبيكافيظهرتإحيائيةدينية

انتشرتماوسرعانام،109عامفيالأمريكيةالمتحدة

حركاتكذلكظهرت.المتحدةالولاياتأرجاءفي

اللاتينية.وأمريكاوآسياأوروبامنكلفيمماثلةإحيائية

النصرانيةالتجمعاتأكبرالإحيائىالفرعهذاويشكل

البروتستانتي،المذهبمجموعاتمنانتشاراوأسرعها

جمئفيفردمليون001يقارببماأتباعهعددويقدر

والمكسيكالمتحدةالولاياتفيأغلبهميعيش،العالمأرجاء

ونيجيرياالديمقراطيةوالكونغووإندونيسسياوالبرازيل

إفريقيا.وجنوب

دعوةالمذهبهذااتباعيتبنى.والطقوسالمعتقدات

بالروحالتطهرملكوتفيالدخولإلىنصرانىكل

الروحطهارةعلىالعلامةأنويعتقدون)التعميد(،القدس

مخطر!بلسانناطقاينالهامنتحعلهبةشكلفيتظهر

المذهبأتباعويأخذ.مفهومغيربكلاممتفوهاأي

المفهومةغيرالخطرفةإلىالجديدالعهدإشارةمناسمهما

العنصرةيومفيالحوارءنمنتصدركانتالتى

وهبهمقدالقدسالروحبأنويعتقدون2()الإصحاح

وتفسيربالأحداثوالتنبؤالأجسادشفاءعلىالقدرةأيضا

سفرفيالمذكورعلىبناءخطرفاتمنيصدرما

.41-ا2الكورنينثيين

ستنتهيالتاريخأحداثبأنالمذهبهذاأتباعويعتقد

هىماالدينيةدعوتهموبأنالمسئ!لعيسىالثانىبالمجيء

العقيدةإحياءبحتميةالمقدسالكتابلتنبؤاتتحقيقإلا

الدينيةدعوتهمنشرأنويعتقدون.الزماننهايةقرب

المسيح.عيسىلعودةالدنيالتهيئةإلزاميواجب

فيماكبيرا،اختلافاالمذهبهذأكنائسوتختلف

بالممارساتالخاصةتفسيراتهاإلىإضافةباتساعها،يتعلق

بالاكتفاءالمثالسبيلعلىبعضهافيقوم.بالعقيدةالمرتبطة

بعضهايشترطحينفي،الجماعيأغداساحدودتمليهبما

الأساقفة.رعايةتحتالصلواتإتمام

03منيقربماهناك.الرئيسيةالبنتكوستالكنائس

بالولاياتالبختكوستالطوائفمنالحجممتوسطةطائفة

الكناشمنآخرعدداهناكأنكماوحدها.المتحدة

لموإنالبنتكوستالمطائفةتتعاطفالصغيرةالإقليمية

الستينياتفينشأتفقدذلكإلىبالإضافةتماما،تتبعها

الهيبةتجديدعديهاأطلقمماثلةحركةالعشرينالقرنمن

كانواممنوالكاثوليكالبروتستانتمنكثيراضمت

الروحانى.التطهيرتجاربفىدخوأ!ميزعمون

الصحراءيقطنونالذينالأصديونالسكاناليئدوييون

وعرقفرإقليموالصحراءأمشراليا.جنوبيالكبرىالرملية

شوكية،وأدغالحمراء،رمليةكثبانذوكبير،حدإلى

ويعيم!.أوروبيونفيهايستقرلموملجا.،شايوأشجار

يصطادونوهم.صغيرةأسريةمجموعاتفيالبنتوبيون

منالأرضويحفرون،البريةوالقططوالببغاواتالسحالي

الوعرةالبيئةهذهفيالعيشوبمقدورهم.الدرناتأجل

مصداتالبنتوبيونويبني.المياهابارمواقعيعرفونلأنهم

بها.يلوذونبسيطةرياح



137البنجاب

يتمددالصدصالالطينأنواعمننوعاليئثوفدت

مادةوهيبالماء.مزجهعندالأصليحجمهأضعاف

إعدادوفيالرمليةالقوالبللصقتستخدممهمةصناعية

مناللون،لإزالةالنفطابارحفرفيالمعستخدمالطمي

ولكن،طينيةمعادنعدةمنالبنتونيتيتكون.الزيوت

ويوجد.المونتموريلونايتهوفيهاالرئيسيالعنصر

سنتيمترينمابينسمكهايتراوحطبقاتفيعادةالبنتونيت

منالبنتونيتويتشكلأكثر.أوأمتارثلاثةإلىونصف

البركافط.الرماد

علىخاصةبصفةخطيرسامعشبالاسودالبئج

إلىانتقلوقد،الشرقيالكرةنصففيالبنجينموالطور.

منطولهويبلغ.كريهةرائحةوللنبات.الشماليةأمريكا

صفراءوأزهاروخازةوبريةأوراقوله،سم75إلى3.

منيصنععقارويستخدم.الأرجوانيباللونمعرقةمخضرة

العين.)بؤبؤ(إنسانتوسيعفيهيوسييامين،يسمى،البنج

)البئالعربيةالبلادفيالبريالنباتأيضا:انظر

.الأسود(

فيالبريالنباتانظر:.الأبيصالأسودالبئج

(.الأبيضالأسود)البنجالعرس!البلاد

فيالبريالنباتانظر:البوسلى.الأسودالبئج

البوسدي(.الأسود)البنجالعربيةالبلاد

ويقعآسيا،جنوبيفسيحاسهلايشغلإقليمالبئجاب

شرقيشمالالاخروالجزءالهند،شماليمنهجزء

بحواليتقدرمساحةالبنجابإقليميحتل.باكستان

فيوهاريانا،البنجاب:ولاياتويشمل.2كم0002007

.الباكستانفيالبنجابوإقليمالهند،

ويعدزراعيةمنطقةباكستانفيالواقعالإقليموجزء

وفياسيا.جنوبيمنطقةفىالقمحلإنتاجالرئيسيالمركز

الليمون:الحمضياتأيضاالفلاحونيزرعالمنطقةهذه

والدخنوالمانجووالنخيلالقطنيزرعونكما،والبرتقال

صيفا،حارالبنجابمناخالسكر.وقصبوالأرزوالرمان

سقوطويزداد.الجنوبفىخفيفةأمطارمعشتاءمعتدل

فيسمأ2.يبلغحيث،الشمالأقصىفيالموسميالمطر

الهملايا.جبالسفحعلىالواقعةالتلال

مليون47نحوالباكستانيةالبنجابمنطقةيقطن

لاهور.الإقليميةوالعاصمة،مسلمونمعظمهمنسمة

العاصمةابادإسلاممدينةأيضاالبنجابإقليمويضم

مبانيها،تاريخيةمديخةفهىلاهورأما.للباكستانالرسمية

الانوهي،جهانشاهالمغوليالإمبراطورشيدها،جذابة

النسئوالمطاط،لصناعةمهمومركزالبنجابجامعةمقر

اليدويةتنئالمصنوعاتوهيوالفولاذ،الحديدولإنتاج

مدينةف!آبادإسلاماما.والفضةالذهبمنالجميلة

مركزوهي،العشرينالقرنستينياتفيشيدت،حديثة

روالبنديوكانت.الأعمالورجالالحكوميةالإدارات

-9591منالباكستانعاصمةالمجاورةالقديمةالمدينة

آباد.إسلامفيهاشيدتالتيالفترةوهي،ام969

كلمتينإلىالاسمبهذاالبنجابإقليمتسميةترجع

وشينابهيلام:وهيالخمسةالأنهاربمعنىفارسيتين

السند.نهرمنمتفرعةوجميعهاوستلئ.وبيسورافي

واديحضارةفىقبلمناندمجتأماكنالإقليمويضم

..مق0002عامنحوازدهرتوالتيالقديمةالسند

منقريبةسيرساقناة

شانديجراولايةعاصمة

قناةشبكةمنجرءو!ط

منكثيرتعتمد.البنجاب

فيالزراعيةالأراضي

.الريمياهعلىالبمجاب

هذهالقشاةشبكةتؤمن

نصصلحواليالريمياه

فيالغلالمحاصيل

البلاد.
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نهرعلىوتقع،الحضارةلتللثاشئيسىالمركزهارالاوكانت

هذهسكنوقد.الباكستانفيالبمجابإقليمستلئداخل

الإقليمهداوكان.ومسلمونوساساليونيونانيونالمنطقة

التيالمحليةالهنديةالإمبراطوريةمنجزءايمثل)البنجاب(

عشرالثانيالقرنومنذوفاردهانا،وجبتامايوريابلادشملت

دهلىسعلطنةمنجزءاأجنجاباإقليماأصبحالميلادي

ثم.وأفغانيةتركيةأصولذوومسلمونحكامعليهوتعاقب

القرنوبحلولالمغولإمبراطوريةصتجزءاالبنجابأصبح

لعقيدتهم.موطناالسيخمنهاتخذأم6

البنجابعلىنيابريصإمحيطرتأم984سنةفي

أم479سنةوفيمستقلا،إقليمابعدفيمامنهوجعلت

الهند:الجديدتانالدولتانالبنجابإقليماقتسمت

خلالهامات،الفوضىمنحالةالبلادوعمت،وباكستان

منالهاربينالهندوسمناللاجئينمنالألوفمئات

منأ!ارب!تاالمسلمينومن،باكستانفيالإسلاميالإقليم

للإقليما.الهنديالقطاع

هاريانا.بمالبنجابأيضا:انظر

حدودمعأ!نداشمافيشيتقعولايةابب

يبابمدد.2كمء.،362مساحتهاتبلغ،الباكستان

تشانديجاروعاصمتها.نسمة02)597.091سحانها

وهيممئالهند(،من08%)السيخمنسكانهاومعظم

منطقةوتمثلازدهارا،الهندولاياتأكثرمنتعدولاية

والدخن،،الذرةزراعةجانبإلىللقمحالرئيسيال!نتاج

.الآلاتوصناعةالسكروقصبوالأرز،

.البنجاب:أيضاانظر

الختزنالسكرعلىللحصوليزرعنباتالسكريدجر

من%04حواليويسد،الكبيرةاللحيمةجذورهفي

سوىيضارعهولا،التجاريالمسكرمنالعالماحتياجات

وتعتبر.الباقية06%بنسبةينفردحيثفقطالسكرقصسب

الرغمعلىالعالمفيالبنجرلسكرمنتجةدولةأكبرفرنسا

منكبيرةكمياتتزرعوروسيا،وألمانياأوكرانياأنمن

أيضا.المحصول

الأوراقمنعنقودمنالسكربنجرنباتويتكون

يسمىممتلئقويقصيرجذعبأعلىالداكنةالخضراء

وذالشكلالخروطيالجذريوجدالتاجهذاوتحت.بالتاج

السكر.النباتفيهيختزنالذيالزبديالأبيضاللون

بالشمندر،الجدرهذامنالمنتفخالعلويالجزءويسمى

،امء،إلى.،همنالتربةفييمتدوتدياجذرياويكون

الكامنةالمياهتمتصألىالطويلةالوتديةالجذورلهذهويمكن

.ال!رضباطنمن

تاجذاتربديةبيصاءسكرتخري!حدورم!ضحودال!ئكربخجر

%02إلى%51حواليالسكروئ!ضن،داكمةحصراء:أوراقصحم

الجذر.ورنإحمافيس

التركيبطريقعنالنباتأوراقفيالسكرويتكون

جذروزنويتراوحالجذر.إلىذلكبعدينتقلث!ا،الضوئى

%02إلى%ا5وحوالىكجم4.1إلى.7،منالبنجر

السكروز.عليهيطلقسكرفيهيوجدالوزلىهدامن

السكربنجرزراعة

منالباردوالليلالمشمسالنهارذاتالمناطقتعتبر

بزراعةالمزارعونفيهاويقومالبنجر،زراعةمناطقأحسن

فيالأرضإلىالأسمدةويضيفونالربيعأوائلفيالبذور

منكبيرةكمياتالصكربنجرولمجطلبالنمو.موسمأوائل

المناطقومعظم-الذبول-الذويمرضمنلوقايتهالمياه

.الريبلالأمطار،علىتعتمدلابالبنجرالمزروعة

السكرعلىالحصمولبهدفالمزروعالبنجرويحصد

قدالجذورتكونحيث.زراعيموسمأولنهايةفي

الحصولبهدفالبنجريزرععندماولكن،ونمتكبرت

وفيالنمو.منآخرعاماتحتاجالنباتاتفإنالبذورعلى

فيالجذورتتركمعتدلةشتاءتتمئبفصولالتىالمناطرت

التيالمناطقفيأما،الأولالزراعةموسمبعدالأرض

باستخراجيقومونالزراعفإنباردةشتاءبفصولتتمتع

يعيدونثمالشتاءخلالويخزنونها،الخريففيالجذور

النباتاتتنموالثانيالعاموخلال،الربيعفيزراعتها
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السكربنجرزراعةفيالرائدةالدول

العامفيبالطرالسكرلسجرإلتاجإجمالي

...............فرنسا

مترياطا31لم000712

...............أوكرانيا

مترياطنا0007025.31

".............ألمانيا

مترياطن.8827"،...

............روسيا

مترياطما2هلأ432لأ.\"

............المتحدةالولايات

مترياطنا52لمأ29).00

،.......تركيا

!ترياطما)345)15"""

......هالصين

!ترياطنا31ر000585

"......بولندا

مترياطنا.13)337.."

ا......إيطاليا

مترياطنا.000315.13

،....المتحدةالمملكة

مترياطا441.1،"""

.أم1991399التالأتالسواتمتوسطتمتلالأرقام

.المتحدةالأم-والزراعةالأغديةممطحةاللصدر.

صغيرةأزهارلهمنهاكلالأعوادمنفروعذات،طويلة

البذور.تنتج

السكربمبنجرنباتوالافاتالأمراضمنكثيرتهاجم

البنجريصاب-الرطبالصيفذات-الحارةالمناطقففي

وفى.الفطرياتأمرأضمنذلكوغيرالأوراقتبقعبمرض

مثلالفيروسيةللأمراضيمكنالمعتدلالشتاءذاتالمناطق

وتوجد.المحصولتتلفأنالصفراءوالقمةتجعد

منالكثيرفىالأمراضتلكتسببالتىالفيروسات

ثمالشتاءخلالتتكاثرالتىالضارةوالأعشابالحشرات

مثلحشراتطريقعنالسكربنجرالربئإلىفيتنتقل

عرصارو-النباتاتعصاراتتمتصحشرة-الأرقة

عنوالافات،الحشراتتلكالمزارعونويكا!.الورق

المقاومةالنباتاتمنمتنوعةمجموعةزراعةطريق

أنواعوزراعة.الحشريةالمبيداتواستخدام،للأمراض

.للأمرأضالمقاومةالنباتاتمنخاصة

السكربنجريحصدالخريففي.المحصولجني

قطعأولأيتمحيثالسكرعلىالحصولبهدفالمزروع

منوكلالتربةمنالجذوراستخراجثموالتاج،الأوراق

علفاوالتيجانالأوراقوتستخدمآليا.تتمانالعمليتين

فيشحنالبنجرأما.أسمدةأو،المنزليةوالدواجن،للماشية

لاستخلاصوتجهيزهإعدادهعمليةوتبدأالمصنعإلى

منالسكراستخراجكيفيةعنالتفاصيلمنولمزيدالسكر،

السكر.انظر:البنجرسكرإنتاجتاريخوعنالبنجر،

فيالشعبيةالحظأدعابإحدىالبنجودعبة.لعيةاليئجو،

-هاوسباسمأيضاتعرف.المسنينبينخاصةبريطانيا،

أرقامعليهاالبطاقاتمنمجموعةاللاعبيستعمل.هاوس

منادييذكر.لعبةلكلالواحدةالبطاقةوتستخدم،مطبوعة

تختارأسطواناتأوكرأتعلىمطبوعةأرقاماالبنجو

يحملهرقماالمنادىالرقمطابقفإذا،معينإناءمنعشوائيا

اللعباتأغلبوفي.الرقمبتنحيةيقومأنفعليهاللاعب

بطاقتهفيالأرقامكلعلىعلاماتاللاعبيضعأنوبمجرد

أرقامتطابقتفإذا،هاوسبكلمةبالصياحغالبااللعبةتوقف!

.بجائزةيفوزالمذكورةالأرقاممعاللاعببطاقة

حديثة،كبيرةصالاتفيالبنجوالبريطانيونيلعب

نزاهةمنللتأكدمعقدةكهربائيةبمعداتومجهزةومريحة

ذلكفىبما،طويلةفتراتاللعبجلساتوتمتد.اللعب

أنحاءبعضوفى.ساعاتعدةإلىتصلمنفصكملةمباريات

للبنجو.دوراتألانديةبعضتنظمبريطانيا

تومبلاباسمتعرفكانتلعبةعنالبنجولعبةتطورت

العشرين،القرنأربعينياتفيمشهورةوكانتلوتوأو

عددوقل،الستينياتفىشعبيةأكثرالتلفازصاروعندما

وتحولتالسينما،دورمنكثيرأغلقتالسينما،مرتادي

تديرهاكانتالتي،الأنديةوهذهالبنجو.للعبةأنديةإلى

1)000إلىتصلجوائزتقدم،ضخمةتجاريةشركات

يقوم،أم689لعامالقمارلقانونوطبفا.إلعمترلينيجنيه

البنجوصالاتعلىبالإشرافببريطانياالقمارمجلمه!

الميسرأنواعمننوعهذهالبنجوولعبةلها.المرخص

.الإسلامشريعةحرمتهالذي)القمار(

.رفونآ:نظرا0بلجور

.داوننورثانظر:بدجور

الفوليدوتارتبةمنالمعروفالوحيدالحيواناليئجولين

حيواناتتعيش.والمدرعالنملآكلمنكلاويشبه

منوأجزأءوإندونيسياآسياشرقيجنوبفىالبنجولين

الصحرأء.جنوبإفريقيا

الأمريكية-النملآكلاتشمأنشأنها-الحيواناتوهذه

طويلة،وأذناب،ونحيلةطويلةخراطيمولها،أ!شانبلا

النمللاقتناصالأمامإلىبعيداتندفعكالحباللزجةوألسنة

منمكونةدروعالبنجولينأجساموتكسو.بهتتغذىالذي
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نفسهاتحمىلكياليسار()إلىكالكرة!سهايوتصوأقرلية،حراشدم!م!ممودحلدولها!!ريقيا،أحزاءوبعصآسياكطتعيمقحيوالاتالبنجولين

.المهاج!!م!

ي!صمحوالذيالخشنالشعرمنبدلآ،متداخلةبارزةقشور

البنجولينقشوروتأخذ.الأمريكيةالنملآكلاتجلود

البني.اللونمنمتفاوتةدرجات

ش!ص!!علىنفسهاتطويادالحيواناتهذهتستطيع

علىيقوىلابحيثثقيلا،تدريعامدرعةمتماسكةكرة

وأحضها،ممسالمةحيواناتوالبمجوأسين.القليلإلاإيذائها

المحرشفة.بذيولهاقابضيهاتضرب

الموع.حسبأم،وه.،9بينأطوالهاوتتراوح

فيلعيحقإفريقياغربفيالأبيضاللونذووالبنجولين

ولختل!.ال!صليطولهثلثىذيلهطولويبلغالأشجار،

الأمامية،أرجلهافيقويةكبيرةمخالبالبنجولينحيوانات

النمل.مساكنلتحطيمتستخدمها

اللذيذ.أطحمهاالبنجولينحيواناتتصادماوكثيرا

فيالطعامعنبحثاالخروجفيواقتصارهاحذرهاوبسبب

.الانقراضمننجتفقدفقط،الليل

النمل.أكلأيضا:انظر

فيكوينزلاند،شرقيجنوبتقعمدينةلدداييرع

الواقعةبرزبينشمالكم032حواليبعدعلىأجا،أ!شرا

.05348سكانهاعدديبلغ.بيرن!نهرشواطئعلى

السكرقصبحزاممركزبندابيرغوتعد.نسمة

معالجةفىالمدينةبهذهأصناعاتاتتركزر.الجمولى

ينتجكبير،مصنعبهاويوجدالسكر.قصبوتصنيع

وللتصديرالأستراليةللسوقالسكر،قصبحصادات

صناعة،الأخرىالمهمةالصناعاتوتشملأيفئا.

والفوأكه.السفنوبناء،الخشبنشروالات،أطوبا

أما.المنطقةهذهمحاصيلأهممن،والخضراوات

الولاياتفيلبيعهافيزرعونهاخاصةبصفةالطماط!ا،

ل!!شرأليا.الجنوبية

عنيبحثانكانااللذان-ستيوراتوجافنجونيعد

المنطقة.لهذهالمكتشفينالأوروبيينأوائلمن-الخشب

فىالمدينةهذهموقعاختارالذيهوتومبسونالمساحول!ش

أيضا.الحاليالاسماعليهاوأطلق.أم686عام

نهرعلىتقعبندابيرغ

الجنوبيةالمعطقةفىبيرنت

فيكوينزلاندمىالتهمرقية

أهلويستمتعأستراليا.

لهاالمجاورةوالمماطقالمدينة

المنطقةهدهطبيعةبجمال

لعيد.حدإلى
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غنائيشاعرأكبركان.م(.ق433-52؟)2للدار

الأنشودةلاستحداثهشهرتهوتعود،الإغريقبلادفي

ثلاثشعريةمقطوعاتمنالنمطهذاوشألفالبندارية،

تأتيالتيوالإل!ودوالأنتستروفالأستروف:هي

تمجيدفىالمعقدةالقصائدهذهبنداروكتب.متسلسلة

قوميةمبارياتفىرياضيانتصارمثل،معينةأحداث

أربعكلتعقددوراتفىالمبارياتهذهوجاءت.كبرى

وكورنث.ونيميا،،ود!فىأوليمبيا،فيبالتتابعسنوات

مع،المتقنللأداءبندارأناشيديفضلونالناسكانلقد

إلىالمنتصريعودكانعندماوذلك،والرقصالموسيقى

الشعرمنكغيرهاليعستوأناشيده.الأصليةمدينته

المسرحياتفيالجماعيةالغنائيةالأشعاربعضبالمشثناء

الشكل،متقنةإنها.أسخيلوسالمسرحيللكاتبالمأساوية

الترجمة.عندجمالهامنكثيراتفقدولكنها،اللغةجميلة

بندار.شعرباقيضاعوقد

كاتبأولفهو،التدينعميقرجلابنداركان

بعدالالهةحسابوعنالروحخلودعنيتحدثإغريقي

ومعارضامحافظا،فكانالسياسةفىأما،الموت

أنهلدرجةجداعظيمةبندارسمعةوكانت.للديمقراطية

اخرها-عنالإغريقيةطيبةالأكبرالإسكندرأحرقعندما

بندارولد.وشأنهتركالذيالوحيدهوبنداربيتكان

منأسرةأفرادأحا-وكان.طيبةقربسينو!ميفالافى

النبلاء.

نتكا(-م6191)فوسيريمايكا،نارابند

عاممنسابقا(،)سيلانلصريلانكاجمهوريةوزراءرئيسة

.أم779إلى791.عامومن،ام659إلىأم069

وزراء.رئيسةمنصبتشغلالعالمفيامرأةأولوهى

-5691عاميبينوزراءرئيسزوجهاعمل

رئيسةزوجتهأصبحتام959فىاغتيالهوبعدأم،959

تكنلمأنهامنوبالرغم(،اسريلانكيالحرية)حزبلحزبه

فيللوزراءرئيسةانتخبتأنهاإلاسابقةسياسيةخبرةلها

لأ!؟-غ---7/!صكا.التاليةالسنة

+7خالسيدةواصلت

-خخشالسياسةيكانابندرا

وتولترلزوجها،الاشتراكية

ء-*3؟وقامتالسلطةحكومتها

؟!37/:واتبعتمتعددةبأعمال

كاكا-+هـ!ر33!البلداننحومحايدةسياسة

الشيوعيةوغيرالشيوعية

-!أدت.المساواةقدمعلى

بندرانايكا.سيريمافولسياستهاالمعارضة

حزبهافازأم،659عامفيحزبهاهزيمةإلىالاقتصادية

مرةللوزراءرئيسةوأصبحت،أم079سنةانتخاباتفي

مرةحزبهاهزمعندماام779سنةحتىواستمرتاخرى

رئاسةانتخاباتخاضتأم889!شةوفي،أخرى

دستوريتعديلحدثحزبها.قبلمنمرشحةالجمهورية

بدلأللدولةرئيساالجمهوريةرئيسجعلام789سنةفى

بندرانايكاخسارةذلكوأعقبأ!زراء.أرئيسمن

تشاندريكاابنتهاانتخبتام499عاموفي.الانتخابات

عينتأنفكانسمريلانكارئيسةكومارتونجابندرانايكا

ولدتللوزراء.رئيسةبندرانايكاسيريمافووالدتها

سريلانكا.جنوبيفيبالانجودافيبندرانايكا

دوضعكيميائيةوسيدةالبندرةعمديةعكمليلأ.،اليئدرة

وأالزنكأوالفولاذأوالحديدسطحعلىواقيةطبقة

علىساخنفوسفاتمحلوليوضع.الألومنيومأوالكادميوم

سطحيتحولوبهذا.المحلولفيالفلزبغممي!أوبالرشالفلز

وتستخدمالحديد.فوسفاتمثلذائبغيرفوسفاتإلىالفلز

وتساعد.للدهانالفلزسطحلإعدادرئيسيةبصفةالبندرة

الصدأ.انتشاروتمنعبالفلزاللكطلاءأوالدهانالتصاقعلى

مؤلف.(-م3391)يسئوفكرز،كيربدلى

القرنستينياتفيمرةلأولألثشهر،بولنديموسيقي

توظيففينجحفقد.الموسيقيةمؤلفاتهلأصالةالعشرين

ذلكعلىوالمثال.مألوفةغيرصوتيةمصادرمنتنغيمات

التيام(69)10()رقمالوتريةالرباعيةالمسمىعمله

الوتريةالاتهمعلىوالمرتفعالخفيضبالنقرالعازفونفيهايقوم

الزمنأبعادالمسمىعملهوفي.العز!تأثناءأقواسهمبمؤخرة

واحدةوتيرةفيالمجموعةأداءينطلقام(.069)والصمت

مؤلفاتوفي.تقطعأوتنويعاتبلاالموسيقيالمقاممن

إضافةبأفواههمصفيرأوزفيرلماصدأرالعازفونيقومأخرى

لفمحاياالجنائزيةالمعزوفةمؤلفاتهوأشهر.الالاتإيقاعإلى

وترية.الة52لتؤديهاكتبهاوقدأم(016)هيروشيما

52مروربمناسبةأم(.)079كوزموغونياكتبكما

بمصاحبةمنشدونويؤديها،المتحدةالأمتأسيسعلىعاما

مختاراتعلىالنصوصوتحتوي.والعازفينللكورالفريق

والأمريكيين.الروسالفضاءروادأحاديثومنالمأثورات

شياطينهما:الأوبراليةالأعمالمناثنينمؤلفاتهوتضم

وتؤرخام(.)789المفقودوالفردوسأم(.69)9لودون

التأليففيالجديدبندركىلاتجاهالأخيرةالأوبراهذه

النهجعنبعيداالرومانسى،التجديدبأسلوبالموسيقي

ديبيساببلدةبندركيولد.بهاشتهرالذيالمغايرالانفعالى

بولندا.في
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.()السصعليونانا:نظرا.لجبا،لبئدسا

الأشجارمنمجموعةونباتدثماراسماليئدق

الثمرويسمىالبتولا،شجرمنجدأقريبة،والشجيرات

يبلغالبندقأشجاروبعضالجلوز.أوالبندقجوزأيضا

يتراوح،قصيرةشجيراتالآخروبعضها،م81ارتفاعها

أمتار.وعشرةمترنصفبينارتفاعهامتوسط

الشماليةأمريكاإلىالبندقأشجارأصليعود

المحيطبمناطقبساتينفيتنمووهيوآمعيا.وأوروبا

أوروباوفيالمتحدةالولاياتغربيشمالالهادئ

أكبربندقعليهاينموالمزروعةوالأشمجار.الجنوبية

والبندق.البريةالأشجارعلىينموالذيذلكمنحجما

أطيب.طعمهالمحمص

م!صسوةبندقةوكلى،مكتنزةعناقيدفىالبندقيتشكل

رقيقةوأحصها،ناعمةقشرةوأطبندت،الخاصةبقشرتها

بندقة.كلداخلواحدةجوزةوتوجدوهشة

شجرة51منواحدةالبندقشجرة.شجرةاليئدق،

وأمريكاوأوروبا،لاسيا،المعتدلالمناخفيتنمو،شسجيرةأو

الشمالية.

،الذرةكوزاسمالبندقشجرةعلىيطلقماوغالبا

بندقالمسمالبندقمنللأكليصلحالذيالجزءوعلى

يزرعاكيالبندقشمجرومعظما.البندقشمجرأوالكوز،

وكذلكأوروبا،جنوبىفىينموالبندقثمرعلىللحصول

.المتحدةالولاياتغربىشمال

حوافذات،كبيرةبيضيةأوراقلهالبندقوشمجر

الحريف.فيالأصفرللونتتحولالأورا!تىوهذه.مسننة

وتكون.مؤنثةوأخرىمذكرةأزهاراتحملالأشجاروهذه

الهرية.النورةزهورانو:.الهريةالنورةالمذكرةالأزهار

منفصل،غصنعلىحملهايتمالتي،المؤنثةوالأزهار

رؤيتها.معهايصعبلدرجةالصغربالغةتكون

ءتههـمبرأبر

مميزد.

حلالالتحخرةمطكهر!هحر!ذؤقلرو
والتشاءالصيرولدق

للأكل.تصلحلاغسيلودذاتسدقتمراتتتحالبندقشجرة

ألرعتستحدم.ممسنةحوا!داتكبيرةبيضيةأوراقالبحدقولشحرة

المشا!ة.والأعراصرالحشسيةالسلالعملفىالمردةالقويةالشحرة

للحيواناتمهماوطعاماغطاءالبندقشجرويمثل

لاستخدامه،بزراعتهالمزارعودويقوم.البريةوالطور

شجرفإنذلكورغم.الأخرىأضباتاتالحمايةأو،للتحف

منيجعلكثيفا،غطاءأخرىغاباتفىيمتلالبندق

تحتها.تنموأن،الأخرىالأشجارشتلاتعلىأ!همعبا

ولذلكومرنةقويةأفرعهافإنالبندقشجرةصغرورغ!

ومقابض،الخشبيةالسلالصنعفيالناسيعستخدمها

مماثلة.أخرىوأشياء،الخشبيةوالأطواق،السياط

نأ،الشعوبمنالعديداعتقدالقديمةالعصوروفي

ترويفالخرافات.خارقةقوةلهالمتشعبالبندقشجرغمس

البندقشجرعلىالموجودةالسماءقضباذاستخدامكيفية

وكان.الأرضتحتالموجودةالمعادنأوالمياهعلىأسثورافى

إلىلاتنتميالسحريةالبندقشجرةأنالسائدالاعتقاد

القدماءنظرةحسبولكنها،الحقيقيةأجحدقاأشجارجماعة

هائلة.سحريةقوةذاتت!صنأنفيهائفترضركانأسهاإ

المشتركة.:أيضاانف!!

وغينياأستراليافىيعيشصغيرثديحيواناليئدقوط

جرامكيلومنأقلالبندقوطأنواعمعظميزن.الجديدة

رأسذووهورماديا،أوبنيافروهلونماي!صنوغالباواحد،

والثالثةالثانيةالإصبعانوتلتصق.حادةوأسناندقيقطويا

.بالأخرىإحداهماالخلفيتينقدميهفي

الأماكنأوالغاباتفيالبندقوطأنواعمعظميعيمق

أخرىأصنافاهناكأنإلا،الكبيرةالأشجارذاتالأخرى

البندقوطحيواناتتحفر.الصحارىتقطنالبلبىتسمى

وأوراقالعيدانمستعملةالأرضعلىأوكاراتبنيأوالجحور

.والديدان،والعناكب،بالحشراتماتتغذىوغالباالشحر،

البندقوطوصغير،الجرابيةالحيواناتمنوالبندقوط

حتىبطخهاأمامكيص!فيالأمتحمله-الجرابياتكأغلب-

الهندمنكلفيمعينةجرذانوهناك.نموهيكتمل

.الجرابياتإلىلاتنتمىلكنها،البندقوطتسمىوسريلانكا

وعيياأستراليافييعيشالمأريشبهصسيرتديحيوادالبندقوط

.حادةوأسالىدقيقرأسوله.الجديدة



3!اأقيةلبندا

العالممدنأشمهرمنتعدإيطاليا.فيمدينةاليئذقيه

البندقيةمدينةتضم.المألوفعنوخروجاغرابةوأكثرها

بدلأقنواتولهاالأدرياتيكيالبحرفيجزيرة021نحو

منبدلآالقوأربالمدينةسكانويستخدم.الشوارعمن

وتضم.والشاحناتالأجرةوسياراتوالحافلاتالسيارات

يبلغ.الرئيسيالإيطاليالبرمنجزءاأيفئاالبندقيةمدينة

نسمة.224903سكانهاعدد

مركزالتغدو،البندقيةالرفئمدينةالمعماريالفنساعد

الإيطاليةالموانئأكبرمنايضاالمدينةوتعدرئيسئا.سياحئا

الأقاليمأحدفينيسياإقليمعاصمةوالبندقية.مساحة

إيطاليا.فيالشريناسمياسية

للبحرالعثمماليالطرفعلىالبندقيةمدينةتقع

وفي.الإيطاليالساحلمنكم4بعدعلىالأدرياتيكى

جعلالأدرياتيكيالبحرعلىالمدينةمويعفإن،الحقيقة

القرنإلىيعودمبكروقتمنذمهفاتجاريامركزامنها

بحريةقوةالبندقيةمدينةوأصبحت.الميلاديالتاسع

المناطقحتىامتدتبالتدربإمبراطوريةوبنت،قوية

مديخةوكانتالمتوسطالأبيضالبحرلحوضالشرقية

البحرملكةتسمى-قوتهاأوجفىوهي-البندقية

قوتهامنالكثيرالسنينمعفقدتلكنهاالأدريايكي،

كنوزلحماعدت،حالأيوعلى.والسياسيةالاقتصادية

عالمئا.ثقافئامركزابمكانتهااحتفاظهاعلىالفنيةالمدينة

إلىتؤديوالماءالملوثوالهواءالفيضاناتفإن،وأليوم

منالناسمنكثيرتطوعوقد.بالتدريجالمدينةتدمير

مدينةلإنقاذمتعددةحملاتفيالختلفةالعالمأصقاع

تسمىإيطاليةحكوميةوحدةتكونالتيالبندقية

إيطاليا.:انظر.الكوميون

والمركزان.للمدينةالتاريخيالمركزالبندقيةجزرتكون

الرئيسيالبرعلىوميسترمارجيرافيالحديثانالصناعيان

شماطئيةبحيرةوتفصل،البندقيةكوميونمنجزءهما

فوقطريقيصل.الرئيسيالبرعنالبندقيةجزرضحلة

السياراتوتتخذالجزر.منواثنفنالرئيسيالبربينالبحيرة

وتقومالجزر.هذهعلىمحطاتوالقطاراتوالحافلات

البندقية،مدينةجزربوصلالوقمقامقناةأد.منأكثر

قديمااستخدمتوقد.النقلبعملياتالقواربتقومكما

الانتقالعملياتفيالجندولتسمىمستويةلممودأءقوارب

محلآليةقواربحلت،واليوم.الجندولانظر:الجزر.بين

بوصلجسر004منأكثرويقوم.الجندولقوارب

يطاليا.الشرقىالشماليال!حلبمحاذاةجزيرة021لحوتضمالبندقيةمدينة
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()الحمادلالقواربوتستحدم،البدقيةليالشوارعدورتؤديالقوات

يحمسبوعمرهاقديمةالقمواتبجا!المبانيمعظم.المراصلاتفى

بحعضها.الرئيسيةالمديمةحزرالجسورترلط.السنينممئات

بينويصل.البندقيةمدينةفيالرئيسيةوالجزرالقنوات

ضيقة.معابرالجزرفيالمبانى

الرئيسيةالقناةوهي،الكبرىالقناةالبندقيةقلبويشق

والحجارةالرخاممنقصورجانبيهاعلىوتقفللمدينة

وني.الميلاديينعشروالتاميععشرالثانيالقرنينب!تبنيت

المنطقةوتقع.القناةريالتوجسريقطع،المدينةوسط

الذيالضيقميرسيرياشارععلىللبندقيةالرئيسيةالتجارية

يعدالذيمرقصالقدلسميدانإلىريالتوجسرمنيمتد

مرقص-القديسكنيسةوتعد.المدينةفيالنشاطمركز

للفنالعالميةالنماذجأحد-الميدانمنالشرقيالجانبعلى

تقوم.الاجراسبرجمنهاقريباويرتفع.البيزنطيالمعماري

الطرازإلىتعودلناياتالميدانمنالثلاثةالجوانبعلى

المبانيهذهأمامالمقاهىوتتخذ.النهضةعهدفىالمعماري

نأكما،المدينةفيوالمقيمينالسياحإلىمحببةلقاءأماكن

مقراليكونالميدانقربقديمابنيالذيالدوجقصرهناك

الدوج.انظر:.الدوجاتالبندقيةمدينةلحكام

مناطقجميعفيالقيمةالفنيةالأعمالمشاهدةويمكن

مجموعةالجميلةالفنونأكاديميةوتحوي.البندقيةمدينة

رسمها4أعماذلكفيبما،المشهورةاللوحاتمنرائعة

ويقدمفيرونيز.وباولووتنتوريتو،،تيتان:مثلكبار،أعلام

.والمسرحياتالأوبراتأجندقيةامدينةفىالأكبرالمسرح

والموسيقيةوالفنيةالمعماريةبالمدارسالطلبةمئاتويلتحق

مدينةفي.البندقيةبجامعةكذلكر،البندقيةمدينةفى

وهو-ليدوويعد.والحدائقالمتنزهاتم!قليلعددالبيدقية

أكثر-الشرقناحيةمنالجزريحاذيالرملمنضيقممر

أوروبا.فىرواداالشاطئيةالمنتجعات

،فريدةمزاياللمدينةالبندقيةمدينةموقعأعطىوقد

تفيض،المثالسبيلفعلى.خطيرةمشاكللهاسببوأحمه

العامةالميادينغامرةالشتويةا!عواصفاأوقاتفىالمياه

للماءالدائمالتعرضأن.كماالممانىومدمرةلىأ!إوا

فإن،ذلكعلىوعلاوة.المدينةفيالبانيأساساتيضعف

الكنوزمنوالكثيرالمبانىتآكلعلىيعملالهواءتلوث

البندقيةمدينةجزرأخذتوقدخارجها.الواقعةالفنية

منالسبعينياتحتىسنويامليمتراتخمسةبمعدلتغوص!

جزئيا--الغوصسببأنالعلماءويعتقد.العشرينالقرن

لذا،الصناعةفيلاستخدامهالجوفىالماءاستنزافهو

)المياهالأرضيةالاباراستعمالمنالإيطاليةالح!صمةضيقت

وتوقفالجزرتحتالماءضغطزادوقد.المدينةفي(الجوفية

المدينة.غوص

الذيبالماءباستمرارالمدينةسكانيتأثر.السكان

طعامهمعلىخاصاطابعاالماءويضفي.بهميحيط

فإن،المثالسبيلوعلى.انتقالهمووسائلوسكمهم

وأغداءوجبةفىالرئيسىالجزءهيالبحريةالمأكولات

علىوالمبانيالبيوتولاتقوم.المدينةفينموذجيةعشاء

ومعظم.الوحلفيتد!دعاماتعلىوأعنصلبةأرض

سنويةمناسباتوهناك.الكاثوليكالرومانمنالس!شان

جماهيرتجذب،الدينيةالعطلاتأيامعلىعلاوة،متعددة

الفداءعيدهيالمنامحباتهذهإحدى.المدينةلارتيادكبيرة

المدينةأصابالذيالطاعونانتهاءلذكرىيحتفلالذي

منليلةطواليستمرالذيالعيدهذاوفي.أمء57عام

قواربفيبالعزفالموسيقيونيقوميوليو،شهرليالى

.للقواربسباقيجري.كماالقنواتعبرمضاءة

الجزر،سسكانمنآلافنزح،أم059عامومنذ

وتعيشميستر.ومارجيرافىالإيطالىالبرفيليعيشوا

كثيرونوانتقلميستر.فيالانالبندقيةسكانمنالأغلبية

أوسععملفرصلوجودالإيطاليالبرإلىالناسمن

المبانيشققوتجتذب.هناكالمعيشةتكاليفولانخفاض

البندقية.منطقةمنالكثيرينوميسترمارجيرافيالحديثة

السإن،مئاتقبلالجزرفيكثيرةبناياتأقيمتوقد

.جديدةمساكنلبناءمكانثمةلايوجدفإنهولذلك
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فيالرئيسيالاقتصاديالنشاطالسياحة.الاقتصاد

نحوعامكلللمدينةالتاريخيالمركزيزور.البندقيةجزر

مهمةشمرائيةقوةيمثلونوهؤلاء.سائحملايينثلاثة

مختلففيالحرفيونينتجهاالتياليدويةللمصنوعات

الجزر.

مدينةفىوالتجاريةالصناعيةالنشاطاتوتتركز

فىالمصانعتنتجحيثوميسترمارجيرامنطقتيفيالبندقية

والفحمالكيميائيةوالموادالألومنيومالمنطقتينهاتين

والصلبالبترولومنتجاتوالطلاءأصسمادواالحجري

منطقةفيالموانئتسهيلاتوتتركز.أخرىوأشياء

الإيطاليالبرفىالصناعىالتطورأوجدوقدمارجيرا.

نأغير.لل!صانالوظائفآلافالبندقيةمدينةفيالرئيسي

والماءالهواءثتلمفيرئيسئا!مبباكانالصناعيالتطور

المدينة.يهددالذي

هرب،الميلاديالخامسالقرنفي.تاريخيةنبذة

البرابرةمنخوفاالجزرإلىالاوأئلالبندقيةمدينةسكان

أوروبا.شمالمنقادمينإيطاليايحتلونبدأواالذين

السمكصيدعلىيقومللمدينةالمبكرالاقتصادوقدكان

البحرضمواطئيجوبونالسكانوكان.والتجارة

القرنجاءإنوما.جديدةأسواقعنبحثاالأدرياتيكي

معتجاريةعلاقاتالبندقيةلمدينةكانحتىالميلاديالتاسع

البرعلىإيطاليةمدنومع(،الان)إسطنبولالقسطنطينية

مدينةوتطورت.الشمالىالإفريقيالساحلومع،الإيطالي

نبلاء.يحكمهامستقلةمدينةدولةلتصبحالبندقية

للحملةالتنقلوسائلالبندقيةمدينةفيالسفنوفرت

.أم402أو202عاميبينامتدتالتىالرأبعةالصليبية

الصليببن-يم-الصليبيةالحروبفيالبندقيةأهلوشارك

القسطنطينية.ذلكفيبماالبيزنطيةالإمبراطوريةواحتلوا

البندقيةمدينةقوةتنامىولكن.الصليبيةالحروبانظر:

القوة،جنوةمدينةمعالحروبمنسلسلةفيأوقعها

منالأمرنهايةفي،البندقيةمدينةوتمكنت.المنافسةالبحرية

فيالتجارةعلىوالسيوةأم038عامجنوةهزيمة

المتولممط.الأبيضالبحرحوضمنالشرقيالجانب

حيثالأوروبيةالمدنأكبرمنالبندقيةمدينةوأصبحت

الميلاديعشرالخامص!القرنفىقوتهاأوجإلىوصلت

جزيرتيفشملتالا!ستعمابىيةإمبراطوريتهاامتدتحين

حاليا(كرواتيامن)جزءدالماشمياوساحلوقبرصكريت

التابعةالسفنوحملتإيطاليا.شرقيشمالمنوجزءا

أوروباإلىالمنقولةوالكمالياتوالتوابلالحريرالبندقيةلمدينة

عصرفىللفنقيادئامركزاالبندقيةوأصبحتاسيا.من

عشروالسادسعشرالخامسالقرنأواخرالنهضة

النهضة.عمرانظر:.الميلاديين

كريستوفرأبحرعشر،الخامسالقرنأواخرفي

طريقافاكتشفداجامافاسكووأبحرأمريكاإلىكولمبوس

إلىذلكبعدأوروبامنالتجارةمركزفانتقلالهند،إلى

تركت،وبالتدريج.البندقيةقوةوتراجعتالأطلسيالمحيط

للعثمانيين.الشرقيةمستعمراتهاالمدينة

فرنسيةقواتبونابرتنابليونقادأم،797عاموفي

إمبراطوريةمنتبقىمانابليونوقسم.البندقيةمدينةواحتل

تحتالبندقيةمدينةفأصبحتوالنمسا،فرنسابنفينيسيا

المدينةأصبحت،ام866عاموفى.النمساويالحكم

المستقلة.إيطاليامملكةمنجزءا

فىالتصنيعبدأ،الميلاديالعشرينالقرنبدايةوفى

الثانيةالعالميةالحربوخلالوميستر.مارجيرامنطقتي

علىيدهاالألمانيةالقوأتوضعتام(،459أ-)939

ميناءعلىالقنابللإلقاءالحلفاءطائراتوقامت.المدينة

البندقية.مدينةجزرتحاشتولكنهامارجيرا،

أصابالذيالمدمرالفيضانسبب،أم!66عاموفى

الفيضانوألحق.البندقيةلمدينةواسعاتدميراإيطاليامعظم

وقدوتماثيلها.المدينةلوحاتمنبكثيرودمارابالغةأضرارا

،بأموالأفرادتطوع،كذلكعالميةمنظماتتطوعت

والترميم.بالإصلاحلتقوبمالإيطاليةالحكومةلمساعدة

باصنوكألك،حكوميةلجانقا!ط،النميضانوبعد

فيللتحكملأساليبوصولأدراساتبإجراء،مستقلون

وافقت،العشرينالقرنمنالثمانينياتأواخروفي.أضلوثا

مشروعاتدعمأجلمنمبالغاعتمادعلىالحكومة

الذيالتآكلومنالفيضانمنالمدينةحمايةإلىتهدف

.التلوثيسببه

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

ريختا،لملعاالدو!اأوروبا

لعلمالزحاجالتمهداتاحسر

الفيسمبةالحاجبة

إطلاقه.أثناءالكتفإدىيسندناريسلاخاليئدقيلأ

الناسيستخدمهاكما،القتالفيالبنادقالجنودويستخدم

الرماية.مبارياتفيالمنافساتوفيالطرائدصيدفى

اختلافاالرياضيةالبنادقعنالحربيةالبنادقتختلف

تعملبحيثومصممةالبناء،متينةالحربيةفالبنادقكبيرا.

شبهإماالحربيةالبنادقوتكون.الأحوالأصعبفي

فيالرصاصاتإطلاقويمكن،أوتوماتيةأوأوتوماتية

علىواحدةبضغطةالأخرىتلوواحدةالأوتوماتيةالبندقية

بعدباليدفتعملوالرمايةالتصويببنادقأكثرأمااشناد.

الجانببمراعاةيتميزتصميمهاأنعنفضلا،طلقةكل

الدقة.إدىإضافةالجمالط
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قةلبنداءجزاأ
التكراريةالبادقأكثرمنالرتاحيةالحركةداتوالبادقالهد!.لتقري!ت!صاريةرتاحلدقيةعلىصسيرمطارتر!جصيمك!

يتميوعا.

العقدصفيحة
أماممطمهدافسورةماحلفىمهدافسظاررتاج

الحملرلاطزلادالزلادحاممط

قيةلبنداءجزاأ

هي:رئيسيةأجزاءأربعةمنالبنادقجميعتتكون

جزاءأ-3المقبض-2(سورة)الماالسبطانة-ا

)المسددة(.الرؤيةأجزاء4-(0التشغيل)اليةالحركة

حلزونيةشقوتبه،المتينالصلبمنأنبوبوالماسورة

أطرفاويسمى.المحززةالقناةتسمىالداخلمنمحفورة

الخلفيطرفهاعلىيطلقبينماالفوهةللماسورةالأمامى

(.)الترباسالكعب

أثناءثابتةعليهاالإبقاءعلىالبندقيةمقبضويساعد

تصئ.الماسورةأسفلالأماميالطرفويمتد.الإطلاق

الأليافأوالبلاستيكأوالخشبمنالحربيةالبنادقمقابض

مصنوعةبمقابضالرمايةبناددتىمنكثيروتتميز.الزجاجية

تساعدشقوقأوزخرفيةنقوشذاتالثمينالخشبمن

القابضة.تسمىوهذهعليها،القبضةإحكامعلى

ويشتمل.الأساسيةآليتهاالبندقيةأداءأسلوبويعتبر

تطلقوهي.بالطلقةالإطلاقحجرةتزودالتيالأجزاءعلى

.للخارجالمستعملةالطلقةتلفظثمالرصاصة

تكونوحين.البندقيةتوجيهفىالرؤيةأجزاءتستخدم

جهازيكودأنيجبالسليمالتصويبوضعفيالبندقية

واحد.خطعلىجميعاوالهدفوالخلفىالأماميالرؤية

مقربةرؤيةأجهزةالرمايةبنادقمنكبيرعددفيويوجد

البنادقفيأماوضوحا.أكثرتبدوالبعيدةالأهدافتجعل

أعمالعلىالمقربةالرؤيةأجهزةاستخدامفيقتصرالحربية

القناصة.

البندقيةتعملكيف

يتمحينماللإطلاقاستعدادحالةفىالبندقيةتكون

البندقيةتوجهثم)رصاصة(،بطلقةالإطلاقحجرةتزويد

إبرةأوالمطرقةفترتطمالزناد،علىويضغطالهدفصوب

فيقومالفتيلوتشعل،للطلقةالخلفيبالطرفالنارإطلاق

الطلقة.داخلالدافعالمسحوقبإشعالبدورهالفتي!!

يدفعضغطعنهينتجممابسرعةالمسحوقيحترقوعدئذ

الماسورةقناةفيالتحزيزويحسبب.الماسورةداخلالرصاصة

حركةبدونللرصاصةيمكنولا.الرصاصةدورانفى

تنقلببلأنطلاقها،أثناءأ!لأمامموجهةتبقىأنالدوران

إصابةدقةمنتزيدالدورانحركةأنكما.أحرىبعدمرة

.للهدفالرصاصة

البنادقأنواع

تعملبنادقإلى-العملنوعحعسب-البنادقتصنف

لاسمطبقاأو.أوتوماتيةوشمبه،أوتوماتيةوبنادقباليد،

وبندقية،ريمنجتونبندقيةمثلمنتجها،أوالبندقيةمصمم

القطرإدىالعياريشيروقد.البندقج!لعيارتبعاأوويسشستر،

البندقية.فىالمستخدمةالرصاصةقطرأوللماسورةالداخلي

للبوصة.العشريةبالكسورأوبالمليمترالعيارويقاس

يدويا،تعملالتي،المستمرةالبنادقمنأنواعثلاثةثمة

البنادقهذهوتتميز،بالانزلاقأوبالرافعةأو،بالترباس

الإطلاقحجرةتزودوالتيالطلقةقابضاتبخزن

البنادقمنالاخرينالنوعينفيالتحكمويتم.بالطلقات

التيالقوىبعضطريقعنالأوتوماتيةوشبهالأوتوماتية

الإطلاف.حجرةفىالطلقةانفجاريحدثها

المزلاجتشبهبحركةتتميز.ا!لزلاجيهالحركطبادق

البندقيةمزلاجيسحبفعندما.الأبوابلقفلالمستخدم

يعودوحينما.المطرقةوترتدالفارغةالطلقةتلفظللخلف

حجرةإلىجديدةبطلقةيدفع،الأمامإلىللحركةالمزلاج

.ال!طلاق

تحترافعةبتحريكتشحن.الرافعةحركةبنادق

بلفظ،لأسفلالحركةفتقوم،لأعلىثملأسفلالماسورة
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فتدخللأعلىالحركةأما،المطرقةوترتد،الفارغةالطلقة

.الإطلاقحجرةإلىجديدةطلقة

حركةبنادقأيضاوتسمىالانرلاقية.الحركةبنادق

عنوذلكالمضخةحركةطريقعنتشحنوهىا!لفمخة

ويدقضيببهايقوموالأمامالخلفإلىحركةطريق

تسحبفحينما.للماسورةالأماميالجزءتحتموجودان

وتدخل،الفارغةالطلقةوتلفظالماسورةتفتحللخلفاليد

.الأمامإلىاليدهذهتدفعحينماحيةطلقة

وإصابةالصيد،فيالقديمةالبنادقاستحدمتالمشهورةالبنادق

البنا!تستخدماليومأماجميعا.التلاثةالأغراض

ليفتستعملاليدويةلالحركةتعملالتيالتكرارية

كانالمصونالزندذاتالبندقية

بعدفوهتهاخلالمنشحنهايح!

البمدقيةاستحدمتوقد.طلقةكل

لأولبالبيكرالمعروفةالبريطمانيةالحربية

القرنمنالأولالمصصحلالمرة

عشر.التاسع

الجنوديستخدم.الأوتوماتيةوشبهالأوتوماتيةالبنادق

تطلقفحينما.أساسيةبصفةالبنادقهذهالشرطةوضباط

حجرةفيالمسحوقاحتراقنتيجةغازيتكونالبندقية

.الماسورةخارجالرصاصةالمتمددالغازفيدفع،الإطلاق

خارججديدةرصاصةتتحرك،رصاصةتطلقوحينما

آليةتستعادوبالتالي،ال!طلاقحجرةداخلإلىالخزانة

أخرىوراءطلقةالأوتوماتيةالبندقيةوتدفعالإطلاق

للخلف.مشدودازنادهايبقىحينما

فيالبنادقمنالنوعنفساستحدمكماوالمعاركالرياضيةالأهداف

اجنادقاأما،الحربيةالأغراصفيأساساالأوتوماتيةوتمبهالأوتوماتيةدق

الرياضية.الأهدا!وإصابةالصيد

لندقيةكانتبافلوشاربالبندقية

امشخدامهاشاع،المدىطويلةصيد

القرنوثمانيمياتسبعيمياتحلال

إطلاقهايمك!وكادعشر.التاسع

سحبه.لعدالزنادع!حفيفةبلمسة

كانتالدوارالمسدلرذاتالبندقية

بدونمراتستأوخمستطلق

تمثلكانتولكنهاشحنها،إعادة

منهاالمصنعوأشج.الراميع!خطرا

العسكريللاستحدامنماذج

والرياضى.

مىكانتام898الماوزرالبندقية

لآليةتعملالتيالحربيةالبمادقلوع

للبندقيةالنموذجوكانت.المسهدس

فيالمستخدمةالأمريكيةسبرنجفيلد

لنادقصفصلا،الأولىالعالميةالحرب

ورياضية.حربيةكثيرةأخرى

إطلاقتستيم2أ16إمالبندقية

ثلاثأومرةكلفيواحدةرصاصة

والسدقية.ثانيةسأقلفىرصاصات

فيالرسميةالتسليحبدقية2أ61إم

الأمريكية.المسلحةالقوات
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علىا!لبيةأحاديدالحلرولىالتحزير.الحلزونيالتحزيزيعملكيف

الرقيقةالس!هوحوتسمىاليسار(.)إلىالسدقيةماسورةباط!امتداد

الأحاديدتزودالسدقيةإطلاقلعمد.بالأرافىقليلاالمرتفعةللماسورة

علىالتباتللرصاصةتؤمرالحركةوهده،لولميةبحركةالرصاصة

ى!أثرهلمجركالسطوحتحدثهاررياوالاحتكاك.المدى!ىوزيادةالاتجاه

اليسار(.)أقصىالرصاصة

دوحدأصرأصةلرصااالمندقيةماسورة

)

الماسورةباطن

البنادقخراطيش

مصنوع(فلزي)غطاءبغلافالبنادقخراطيشتحاط

حجمهافيالخراطيمقوتختلفالفولاذ،أوالنحاسمن

تاريخالخراطيشبعفراسمويشمل.البندقيةلعيارطبقا

فالخرطوش.الحرطوشهذها!شخدامفيهبدأالذيالعام

الجيشفيللامشخداماختير03عيارهخرطولق03-6

الخراطيمشبعضتصنيفويشمل.أم609عامالأمريكي

052الخرطوشرصاصةوتتميز.الرصاصةوسرعةالعيار

الثالية.فيقدم(0003)م019بسرعة0003-

ئاريخيةنبذة

البدائية،الناريةالأمعلحةمنالحدشةالبندقيةطورت

عشرالخامسالقرنأوائلفي،الفوهةمنتعمركانتالتى

.الميلادي

حواليأوروبافىالماسورةذاتالبندقيةاخترعتوقد

الناريةالآسلحةعلىالاعتماديمكنولاام،004عام

أهدافلإصابةالمحززة(غير)الأسلحةالملساءالماسورةذات

.خطوة001منأكثرتبعد

وشماليوسعطفيعرفتالتىالقناصبندقيةوكانت

عامالبندقيةهذهوصنعت.دقيقةبندقيةأولأوروبا

بنسلفانياإلىمعهمالألمانالمهاجرونجلبوقد.أم665

،الميلاديعشرالثامنالقرنأوائلفيالقناصبندقية

ثم.الطويلةالماسورةمنهاجديدةمظاهرإليهاوأضافوا

منذلكبعدأصنعاالبنسلفانيةكنتاكيبندقيةتطورت

أثناءفيالكنتاكيبنادوبعضواستخدمت.القناصبندقية

أم(.1783)775الأمريكيةالثورة

البنادقفيتستخدمالمستديرةالرصاصاتوكانت

أصبحتحينماعشرالتاسعالقرنخمسينياتحتى

وتتميز.الاستعمالشسائعةالمينىالبندقيةرصاصات

مدببة.وأطرافمجوفةبقواعدالمينيرصاصات

القرننموذجعلىأدخلتالتيالتحسينات:شملت

والمسحوق،الطلقاتالمتكررةالبنادقالميلاديعشرالتاسع

الغطاءذاتالمغلفةوالرصاصات،الدخانعديمالانفجاري

الصلب.أوالرصاصمنمحتوىعلىالمركبالفلزي

الموسوعةفىصلةذاتمقالات

لدقية،الكربيةالدحيرةالارزد

القماصمرقبالرصاصةحارالدسدقية

المسكتالماريالسلاحأسيقابدقية

لحرطوشا

وصنعت،صممت،آديةبندقيةالاليةأوينبددقية

الحربمنذالأستراليالجيشواستخدمها.أستراليافى

العشرينالقرنمنالستينياتبدايةحتىالثانيةأهيةالعا

.الميلادي

فيوللونغونغمن،أوين..إيإيالبندقيةهذهاخترع

يوليوفيالأصليةالبندقيةصنعقدوكانويلز.ساوثنيو

علىليساتنيوكاسلمصافيووافقت.أم939عاممن

عليهاالتجاربإجراءوبعد.البندقيةهذهتطويرفيالتعاون

إلىالمطلوبالعددوارتفع،بندقيةبمائةطلباالمصنعتسلم

العالية،البندقيةكفاءةالتجاربأثبتتأنبعد2،و...

.أم429عامبدايةفيالسلاحتسليموبدأ

23!تتسئللذخيرةخزانةالبندقيةهذهفيوتوجد

الدقيقة.فيطلقة008بسرعةإطلاقهاالممكنمن،أصلقة

إطلاقأو،ثلاثأوطلقتينلإطلاقعادةتستخدموكانت

ومن.جراماتكيلوخمسةتزنوكانت.مفردةطلقات

التصويب.عندالوركأوالكتفعلىحملهاالممكن

رء-خض

ا

أ
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بندقيةأيضاوتسمىآليشبهسلاحبرالدلددقية

لجيشالألمسامميةالبندقيةوكانت،.03،وعيار،أإم

عندما،أم069عامحتىبحريتهاولمشاةالمتحدةالولايات

يعملمصمموهوجارأند،.صيجونبندقيةبهااستبدلت

عامأإمالبندقيةبتطويرقامقدوكان.الحكومةفي

.أم929

فتحةعنالرصاصةتكشفبالغاز.جاراندبندقيةتعمل

المضغوطالغازيخرج.البندقيةماسورةتتركأنقبلصغيرة

دافعا،المكبسإلع!الفتحةخلالسريعاالرصاصةخلف

ليفتحهالمسمارالقضيبيدير.المتحركبالقضيبالرصاصة

الطلقةإخراجفيويساعدالبندقيةليفتحالوراءإلىويدفعه

جديدةطلقةويدفعالمسمارالمرتداللولبيغلق)الخرطوشمة(.

داتطلق.أخرىمرةالزناديسحبعندمالتطلقالمكانفي

الزناد.فيهايسحبمرةكلواحدةطلقةأإم

البنددية.الرشالتق؟المدفع،بندقية،أيضا:الكربينةانظر

وتطدقالكتفعدىتحملبندقيةالرشلددقية

منومجموعةبارود،شحنةعلىتحتويخرطوشسة

منتشرةالطلقةوتنفجر.طلقاتتسمىالمعدنيةالرصاصات

المتحركالهدفإصابةيجعلمما.واسعةمساحةعلى

وأعاديةبندقيةمنمنفردةبطلقةمنهاأكثرالرلقببندقية

لإصابةالرشبندقيةاستخدأمالصيادونيفضل.مسدس

هيالرشبندقيةفإنلذا،المتحركةأوالطائرةالأهداف

الصغيرةالرشبنادقتعرف.الأولالمقامفيللصيدبندقية

وتستخدمبالخردقةفتعرفالكبيرةاماالطيور،ببنادق

الظاء.لصيد

الداخلى.الماسورةقطربقياسالرشبنادقعياريقياس

هوالبندقيةفوهةلتلائمالرصاصلطلقةالمطلوبالوزنإن

الداخلي.الماسورةلقطرالأمثلالقياس

جراما38أورطلأ.،.84الطلقوزنكانإذا

بندقية،الرشبندقيةفتسمى،الماسورةمثطرويتناسب

،01ف!المفضلةالعياراتأماأ.2مقاسأو12عيار

.041و160،228،،12

الخنق،عممامبواسطةالطلقةانتشارمدىفىالتحكميتم

قطرهادائرةفىشحنتهامن%07تنشرالماسعورةكانتإذا

صمامذاتتسمىالماسورةهذهفإن،م37مدىعلىسم76

من6%0ينشرفإنهالمعدلالخنقصمامأما.كاملخنق

%05نسبةينشرالمطورةالأسطوانةوصمامتقريبا،شحنته

وعيارالكاملالخنقصمامذاتالرلقبندقيةبامكانتقريبا.

تقريبا.م06إلى55مسافةعلىبطةتقتلأن12

وكانتام537عامفىالأولىالرشبندقيةطورت

واحدةرصاصةمنبدلآصغيرةبرصاصاتمزودة

ديمونديونأوغسطسحصملام831عاموفي.مستديرة

.صغيرةطلقاتعلىتحتويلخرطوشةاختراعبراءةعلى

،منفردةمواسيرمنفتتكونالحديثةالرشبنادقأما

الياتعملللذخيرةمخزنذاتمنفردةمواسيرأوومزدوجة

.متعددةطلقاتعلىوتحتوي

.الذخيرة:أيضاانظر

مخترعم(.5491-8821)فنسنت،كسبنلى

الحركةناقلباختراعهالخصوصوجهعلىاشتهرأمريكي

استخدامسهلوالذيباسمهالمسماةالسياراتفي

.السياراتفيالتشغيلذاتيةالمحركات

أجهزةمنتجاريةكمياتصنعمنأولبندكسكان

المتحدةالولاياتفىإطاراتأربعةعلىتعملالتيالمكابح

اسمتحتالختلفةالشركاتمنالعديدضم.كماالأمريكية

(.بندكسشركةالان)تسمىالجويةبندكسشركة

الشركةتلكمنبندكصاستقالام،429عاموفي

لتصميمالمروحيةللطائراتبندكسشركةأسسثم

سباقأيضئاأسه!كما.الطائراتمنالنوعذلكوتصنيع

به.للفائزينبندكسدرعبإهداءوقامبندكسدرع

المتحدةبالولاياتإلينويبولايةمولينفىبندكسولد

لأمريكية.ا

يتأرجح!جصئمع.الرقاأيضاويسمىاليئدول

حرا.تركثمجانبإلىشدإذامعينةنقطةحولوذهابا

لماةاف!!د3

ثلسورزرأمامي

المحزفى!!دادة

الأماميةالهنها!ة

اطركةثضمييا
المغلازوكملةوالطردالالقام

ألزتادكالألأحالأكا

لألأالألغامصخزفي

كةأكلى!يور،قف!

كا3أماكسمار

3-ئادالز

الرلق.لبندقيةالرئيسيةالأجزاء
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اطستوى،!صشى!أرح!شلهوالأرضر.ادوراريوضر!فوكولتبندول

تدريحيا.مسارديعيرألها!صماأسدولايظهرالأرضرادورالىوأحس

بمعدلوذهاباجيئةالجسماهذاأرجحةعلىالجاذبيةوتعمل

نهايةمنمعلقثقلمنالبسيطالبندولويتكون.منتظم

قوسالتقلعليهيتحركالذيالمسارويسمى.سلكأوحيط

تححركدكيالثقليستغرقهالذيالزمنويسمى.البندول

الذبذبة.فترةالقوسهذاعلىواحدةمرةوذهاباجيئة

سطحعلىاخرم!ضانإلىمكالطمنبمدولنقلوإذا

نتجحةأصفيفبقدليتتغيرالذبذبةفترةفإن،الأرض

أجندولرؤإإذاأرزلذسةافترةوتزداد.الجاذبيةقوةلاختلاف

قوةلأننظراجبل،قمةإلىالبحرسط!حمستوىمن

البسيطأجندول.فاالعلياالارتفاعاتفيأقلتكونالجاذبية

فترةله،سم8742.طولهأسذيواالبحر،سطحعندالمثبت

ويحتم!صل،ثالتة!طهةمنوالحلمىالأماماإلىشةرححالبسيطالندول

الدوليستغرقها!دياالزسويسمى!.و!نقطتىب!!قوسا

الدبدبة.!ترةا!كسوبا!إلى!مىللدها!

أمثالأربعةلهالذيالبندولر،واحدةثانيةقدرهاذبذبة

تسعةلهوالذي.ثانيتانقدرهاذلذبةعترةلهأ!ولاححدا

وهكذا....ثوانثلاثذبدبتهفترةت!صنأطوأ!اهذاأ!أمتا

نحوالساعةبندولالمصرييولسلنسعيدأبواحتر

الدينكمالإليهوأضافأم،...هـ-093عام

متعلقةأشياءم(2421هـ-936:)تالموصلي

)الفيرياء(.والمسلمينالعربعندالعلوم:ان!إ.بالتذبذب

فقد.البحدولعملقوان!تذلكلعدأجليوحاواكتشم!

ت!صنتكادمعلقأخأرحمصباحالدلذبةفترةأدلاحفأ

استخدامتو!كماصغيرا.أمحبيراأعوساأ!سانسواءثابتة

اخترع،أم657عاموفى.أ!ساعةاحةحرضس!أفيأ!بندشا!ا

الرغموعلى.بندوأجةساعةأولهايجنزكريستيانأعواخديا

للبندولالذبذبةفترةأنأتفهرالحدسةأتحياسامعداتأنمن

جاليليوملاحظاتفإن،كبيرةأرجحتهت!صدعندماتزيد

.صغيرةالأرجحةادامتماصحيحة01-

أحدفييحملقضيبمنعادةيتكون.الساعةبندول

ويمكنصلد.بحاملالاخرطرفهوتحصلتقيلاورناطرفيه

فيالتحكميجريأنأغضيباطرفعندمسماراصةبوسا

يصبح،أ!ةالثقاتنخفضوعندما.(أ!زن)االثقالةزحفضرير

توقيتتأخيرإلىذلكويؤديبطئها،أكثرالبندولتأرجح
بمعدليتأرجحالبندولفإن،الثقالةرفعتإذاوأما.أصساعةا

الساعة.توقيتتقديمإلىيؤديالذيالأمر،أسر

أجندولاحولييتأرجحالذيالمفص!!يكونأن:يجب

منحادةسنمنعادةويصنعمم!ش،حدأقصىإكماأملسر

العقيق.منقطعةداخلثقبعلىمرتكزةأحقية!ا

)الميزان(الشاكوشتسمىأداةالساعةاليةفيشتتحكم

علىتعملمنتظمةصغيرةدفعاتالبندولإعطاءوظيفتها

تتمددوالحديدالنحاسمنقضالىعلىيتأرج!!اللتصالبالبدول

وهكذا.الحرارةدرحاتاختلافمعمتعاكس!!اتجاهير!يوتتقلص

.ثاتبشكلوالفترةالسدولللمواالاحتماطيتم

!!ث--------ح!

تالتةلقطة

الححاسامتداد

الححاسعمود

الصلصعمود

الصل!امتداد

!
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قام،كاملةبحركةالبندولقاموكلما.التأرجحفياستمراره

يكعسبماوهو،مسننةعجلةأمشانأحدبإمرارالشاكوش

تك".-"تكالمعهوددقاتهاصوتالساعة

ومابرد،إذاوينكمشسخنإذاالساعةقضيبيتمدد

فيالتوقيتستؤخرالساعةفإنالأثر،هذايصححلم

طرقعدةوهناكالبارد.الطقسفيوتقدمهالحارالطقس

باسمالمعروفةالساعاتتحتويفمثلا،التأثير.هذالخممحيح

منتتركبالتيوهي،شبكيةبندولاتعلىالمنظمات

القضبانهذهتتصلوالفولاذ.النحالرمنقضبانعدة

زيادةعندالثقلرفععلىالنحاسقضبانتعملبحيث

علىتعملالفولاذقضبانأنحينعلى،الحرارةدرجة

وفيثابتا.للبندولالكليالطوليظلوبذا،.خفضه

تمددطريقعنثابتاالبندولبطوليحتفظآخر،تصميم

طرفيتأرحكلندقدحفيموضوعزئبقوانكمالق

القضيب.

وأحلقةتعلقاللىبندولفى.أخرىبندولات

حولالأوزانوبدوران،سلكمنمتوازنةأوزانمجموعة

الليبندوليسمخدم.زنبركهيئةعلىيلتففإنه،السلك

أجهزةةى!خدمكمايومالأربعممائةساعةيسمىفيما

.أخرىقياس

سلكانالثقالةيحمل،السلكثنائىالبندولوفي

الحركة،فيأكبرتحكمدرجةعلىنحصلولكي.متوازيان

لأيحساسالبندولوهذاتماما.السلكانيشدأنيلزم

جاذبيةمركزنحوالمتجهالخيطوهو،الفادنخيطفيتغير

لاالأرضأنإثباتفيالليبندولواستخدم.الأرض

دورانضعدلويتأثر.ثابتةبسرعةمحورهاحولتدور

لها.والقمرالشمسجذببقوةالأرض

فوكوهجانالفرنسيالعالمعلقام،851عاموفى

،م06نحوطولهسلكنهايةعلىالحديدمنكبيرةكرة

حولتدورالأرضأنفوكوهأثبتالبندولهذاوبوساطة

مستوىفىتقعلافوكوهبندولحركةلكنمحورها.

فيتغيريظهرللأرضاليوميةالدورانيةالحركةفمعواحد.

البندولحركةمستوىتغيرولكن.البندولحركةمستوي

أما،البندولتحتتدورالتيهيفالأرضفقط،ظاهري

فيهبدأالذيالمستوىنفسفيمتحركافيظلالبندول

الاستواءخطعندملحوظايبدولاالتغيروهذا.الحركة

والجنوبى.الشمالىالقطبينعندواضحايكونولكنه

قياسيستيمالصنعمتقنالبندولمننوعوهناك

يستخدمفإنهولذا،الأرضجذبقوةفىالطفيفةالفروق

.الأرضباطنفيالمعدنيةالرواسبعنالكشففي

برنارليون،جان،فوكوه؟الساعةأيضا:انظر

.كريستيانهايجنز،،الجاذبيةجاليليو؟

ضبطهيمكنبندولعلىويشتملالساعةيشبهجهازالإيقاعبندول

الإيقاعبدولويقوم.متنوعةسرعاتعندتكتكةصوتلإصدار

موسيقية.آلاتعلىبالعز!يقومونالدينللألتمخاصالزمنبتحديد

للموسيقي.الأداءوقتتقيسأداةالإيقاعللدول

جوانالألمانيأنإلا.فنكلدايتريشالهولندياخترعها

النوعويتكون.ام681عامألاختراعبراءةسجلمالزل

المتحركالثقلويربط.وبندولخشبيصندوقمنالشائع

يتحركعندماتكتكةصوتالالةوتصدر،بالبندول

سرعةزادت،الثقلوضعمكانانخفضوكلما.البندول

يدوياتعبئتهاتتمالإيقاعبندولاتومعظم.الالةتكتكة

بالكهرباء.يعملوبعضها

شطرنجبطل(.-أم)339جوئاثانبدرور،

سنواتعشرخلالالبريطانيةالشطرجبطولةحازبريطاني

منالعددهذابمثلأحدفازأنيحدثولم.متفرقة

المسابقاتفىعديدةمراتبريطانيابنروزومثل.البطولات

علىالفوزمنام069عامتمكنبألمانياليبزجوفى.الدولية

العالمية.الشطرنجبطولةعلىيهيمنكانالذيتالميخائيل

من،التالىالعامفي،للشطرنجالعالميالبطللقبومنح

للشطرنج.الدوليالاتحاد

بجامعةتعليمهوتلقىلمانجلترا،كولشسترفيبنروزولد

النفسعلمفيمحاضراعملام،649عاموفي.لندن

.بلندنللتقنيةإنفيفدبكلية



بنريث152

!عأستراليا،فيويلزنيوساوثمقاطعةفيمدينةللردت

س!ظنهايبلكدد.سيدنيغربىتقريباكم55بعدعلى

الحديديةالسككخطويخترقها.نسمة682941

منتجاتهاوتشمل.سيدنيمنينطلقالذيالرئيسىالغربي

والآلات،الكهربائيةوالمعداتالبناء،موادالصناعية

تصنئتشملأخرىصناعاتوثمة.والملابس،الصناعية

منهابالقربتقع.كماالحصىتجهيزوكسارات،الأغذية

الخضراواتومزارع،الحيوانيوالإنتاجالألبانمزارع

الحالياسمهاوقبل.البقرياللحماومنتجاتوالفاكهة

اسموهو،إيفانمقاطعةاسمعليهايطلقكان-بنريق-

الذينيبيانإيفانباسمتيمما،فيليبالحاكمعليهاأطلقه

ا!داخليةاالشؤونإدارةفيدائماسكرتيرأوقتئدكان

.أم818عامفىبنريثإلىالاسماوعدلالبريطانية

من،ألمافيمهمدسام(.129-481)4كارلللر،

شركةأسه!.ألمحركاتبقوةالمدفوعةاسمياراتصناعةرواد

.بالبترولتعملالتيالمحركاتلتصنيعبألمانيامانهايمفىبنز

،ام878عامبالبتروليعملمحركأولصنعفيوبدأ

.محركذاتسيارةأولإنتاجمنأم885عامفىوتمكن

كهربائي،تشغيلبمفتاحالثلاثةالإطاراتذاتسيارتهجهز

للحركة.ناقلةتفاضليةتروسومجموعةبالماء،يبردومحرك

يومناحتىالسياراتفيالا!شخدامشائعةمازالتوجميعها

لنقلونظاما،بعوامةمزوداكاربريتراأيضاصممكما.هذا

بألمانيا.كارلسروفيبنزولد.الحركة

غربيأقمىفيبحريممياحيومنتجعميناءللراس!

المحلي.للحكمبنويثمركزفيبإنجلتراكورنوولمقاطعة

الشطانحيثلخلئماونتز،الصخريالساحلوتعلو

العديدتشابلشارعامتدادعلىوتنتشر.للاستحمامالصالحة

الجيورجيالمعماريالطرازعلىالمبنيةالأثريةالبيوتمن

الملاحيةالمرافئآخربنزانسوتشكلالعهد.ولايةوطراز

سيلي.جزرإلىالموصلةوالمروحياتالبحريةللعبارات

الشمالي،تونمم!ساحلعلىتقعتونسيةمدينةيدررت

وذلك،كم06منبأكثرعنهاوتبعدالعاصمةغربيشمال

بينيربطالذيبنتلارياممرفىشحكماستراتيجيمو!في

بنزرتأنويعتقد.والغربيالشرقيالمتوسطالبحرحوضي

أستولىالتيالفينيقيةيرتوسهبودمدينةموضعشغلت

أوغسطس!.الإمبراطوروحكمهابعدفيماالرومانعليها

الموضعهذافإن،بنزرتموقعأهميةمنالرغموعلى

الامتدادلهاررلموالبحيرةالبحربينماتشغلهالذي

تميزتصغيرةمدينةإلاأنشئتمنذتكنفلم،والتوسع

وقدوبساتينها،وبأسواقهاأسعارهاورخصأسماكهابكثرة

العاشر،الهجريالرابعالقرنفيحوق!!ابنوصفها

سوسة.منشمأناأقلصغيرةمدينةلأنهاالميلادي

الميلاديعشرالخاص،التالمئالهجريالقرنوفي

بسببأسبانيامنالوافدينمنكثيرابنزرتاستقبلت

بالمسلمين.حاقتالتىالأ!اث

تعرضتفقد،بنزرتفيمايرأمعلىالأمريستمرلم

التيالح!لةتلكأشدهامنكان،وحملاتهجماتلعدة

تخريباالمدينةتخريبمنإيموالبندقيالبحرأميرفيهاتمكن

.ام785عامتاماي!صنيكاد

لقواام881عامبنزرتالفرنسيوناحتلىحينماو

منآلافبضعةقدمتبنزرتإنحتىشديدةمقاومة

المقاومة.هذهأثناءاصشهداءا

البحربينقناةحفروالبنزرتأغرنسيينااحتلاأ!بعد

للصناعةداراوأسسوا،الكبيرةللسفنألملاحةاتتيحأبحيرةوا

عسكريا.ميناءمنهاوجعلواعبداللهسيديفى

وعددبنزرتلولايةومركزصغيرةمدينةألانبنزرتو

نسمة905.49ام،849عامتعدادحمسبسكانها،

السردينأسماكصيدفينشاطهاتستعيدأنتحاولوهى

فيماتدهوروالذي،بهتميزتالذي،والروبيانوالماكرو

للصيدالقوميالديوانمنتبذلطيبةجهودوهناكبعد.

.المجالهذافىمنزلتهابنزرتتستردكىالبحري

والفولاذالحديدمثلبنزرتفىحديثةصناعاتوهناك

وصناعةالزراعيةومصئللجرأرأتالسفنوإصلاح

للنفط.ومصفاةالإسمنت

تاريخ.،تونس،توندر:أيضاانظر

بصيدامتازت،التونسيةبنزرتلولايةومركزصغيرةمديةبنزرت

حديتةصناعاتأيضاو!يهاوالروبيالى(والماكرو)السرد!الأسماك

الزراعية.للجراراتومصحمعالسفنوإصلاحوالمولاذالحديدمتل



ام(.998-)1811ولهلمروبرت،بنزن

كيرتشوفجوستافمعلعملهاشتهرألمانيكيميائي

للتعرفالطفمقياساستخدامفيأم(887-)1824

فيواخترع.الطيفمقياسانظر:.الكيميائيةالعناصرعلى

ماالذيالغازيالموقدالميلاديعشرالتاس!عالقرنمنتصف

يستخدمكثيفا-ارالهبايوفروالذيبنزنبموقديعرفزال

الخلايامنعديدةأنواعااخترعأنهكما.الختبراتفي

علىللتعرفالتجاربفيالمستخدمةالكهربائيةوالأجهزة

كبير-حدإلى-بنزنساهم،لذلكإضافةالغاز.خصائص

فىجوتنجنفيبنزنولد.العضويةالكيمياءتطورفي

وفيينا.وبرلينوباريسجوتنجنجامعاتفىودرسألمانيا،

ألمانيا.فيهايدلبيرجبجامعةأستاذاعملكما

لبنزين.ا:نظرا0لبئزولا

لإنتاجالصناعةفييستخدماللونعديمسائلاليئزي!

153بنسلفانيا

منهاكلتنتجالتيالجزيئيةالتوليفاتمنمئاتاكتشاف

.الخواصمختلفةمادة

عندينصهروهوح.6؟ثأللبنزينالكيميائيةوالصيغة

البنزينويعتبر.م1.08درجةعندويغليم،5.5درجة

باسمتعرفالتيالمركباتمجموعةفيعنصرأبسط

العطرية.الهيدروكربونات

مايكل.،فارادي،الأنيلين:أيضانظرأ

.والكحولالبترولمنمشتقوقودالكحولياثدن

عديمبترول%09علىالكحوليالبنزينمعظميحتوي

البنزينويستخدم.إثيليكحول%01والرصاص

وقد.والشاحناتالسياراتمحركاتفيغالباالكحولي

العشرين،القرنمنالسبعينياتأواخرفيالنفطنق!دفع

القانونويفرض.الكحوليالبنزيناممتخدامزيادةإلى

فيالعوادمملوثاتمنللإقلالالكحوليأصبنزينااستخدام

الهواء.تلوثفيحادةمشكلاتتعانيالتيالمناطق

وقصبالبطاطسمنالكحوليالبنزينويستخرج

علىأيضاالكحوليالبنزينكلمةوتطلق.والحبوبالسكر

الإثيلى.والكحولالرصاصعديمبنزينمنيتكونوقود

الطجيعيالغازمنالكحولمنالنوعهذاإنتاجويمكن

.أخرىوموادالحجريوالفحمالثقيلوالزيت

أداءنفسالكحوليالبنزينيؤديالحالاتمعظموفي

البنزيناستعمالنقادبعضولكن،المحركفىالبترول

طاقةيستهلكالإثيليالكحولإنتاجإنيقولونالكحولي

وقودا.امشخدامهيوفرهمماأكثر

التولوين.أنظر:.المثيليالبئزين

لمجموعةاسمالبنستمونزهرة.رهرةالبئستمون،

والموطن.الحدائقوأزهارالبريةالزينةأزهارمنكبيرة

غربيخصوصأ،الشماليةأمريكاالبنستمونلأزهارالأصلي

ملتفةوبتلات،أنبوبيتشكيلوللزهرة.المتحدةالولايات

لحبوبالحاملة)الأعضاءأسديةخمسزهرةولكلىللوراء.

منأهدابابل،اللقاححبوبتحمللاإحداهاولكن(اللقاح

الأزرقتشملالأزهارهذهوألوانصفراء.شعيرات

والأبيض.القانيوالأحمروالورديوالأرجواني

منأجزاءأوالبذورمنالبنستموننباتيستنبت

الشمسأشعةفيجيداوينمو،المقطوعةالعقلأوالجذور

الساطعة.

المتحدةللولاياتالشرقيةالولاياتإحدىبنسلفانيا

أيضاوهىكبير،وصناعىإنتاجيمركزوهي.الأمريكية

أدتالتيالأمريكيةللثورةمسرحاكانتإذ،تاريخيةولاية
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عاصمتها.الأمريكيةالمتحدةالولاياتاستقلالإلى

فيلادلفيا.مدنهاوأكبر،هارممبيرج

وهيبنسلفانيا.منالشرقيالحنوبفيفيلادلفياتقع

الثقافيةالمراكزإحدىأنهاكما،الصهشاعيةمدنهاكبرى

أما.رئيسيميناءكذلكوهي.والتاريخيةوالماليةوالعلمية

فهيبنسلفانيا،غربيأوهايونهرعلىالواقعةبتسبيرج

فيوتوجدالحديد.منهايستخرجالتيالمهمةالمدينة

العالم.فيوالحلوياتالشوكولاتةهمصانعأكبرهيرشي

منالشرقيالجنوبيالقطاعالسائحونيجوب

الهولنديين،باسميعرفونسكانفيهيعيعقالذيبنسلفانيا،

سمواوقد.الألمانالمهاجرينإلىمعظمهمينتميالذين

دويتش،أصلهماعلىتدلالتيالكلمةلأنبمهولند!ن

بإجادةالقومهؤالأءواشتهر.حرفتقد،ألمانيومعناها:

مبانيهممنكثيرفيتظهرالتيالزاهيةوبالتصاميماالطخ،

الآميشمثلمنهمجماعاتوتسمى.وممتلكاتهم

عاش!كمايعيشونإنهمإذالبسطاءافماسوالمينونايتس

السياراتيستخدمونولالبسوا،كماويلبسون،أسلافهم

الحديثة.ال!د!تولاالكهرباءود!الهواتفودلا

المتحدةالولاياتتاريخفيمهمادورابنسلفانياأدت

المتحدةالولاياتاستقلالفيهاأعلنفقد؟القديم

الحربمعاركإحدىرحىأرضهاعلىودارتودمشورها،

معركةوهيام(865-أم861)الأهليةالأمريكية

جتسبيرص!.

فىأصشمالياالجزءالحليديةالأنهارغطت.السطح

نحومنذانتهىالذي،الجليديالعصرإبانبنسلفانياولاية

إلىالعصرذلكإبانالجليدحركةوأدت.سنة1.،...

ثلاثةالغاباتوتغطي،الخلابةاسحطحمظاهربعضنشأة

الولاية.مساحةأخماس

ويغطي.رئيسيةبريةأقاليمسبعةإلىبسسلفانياتسقسم

بنسلفانياولايتيمنأجزاءالمنخفضةإيريأراضيإقليما

الشمالىالركنفيضيققطاعالإقليموهذا.ونيويورك

زراعةوتزدهر.إيريبحيرةشمواطئعلىبنسلفانيامنالشرقي

الرملية.التربةفيالعنبلاسيما،والفاكهةالخضراوات

أليغنى،هضبةباسمأيضايعرف6شالأباهضبهإقليم

أغلبوتقعألباما.ولايةحتىنيويوركولايةمنويمتد

وتتكون.الإقليمهذاضمنالغربيةالشماليةبنسلفانياأحزاء

منطويلةوسلسلةعميقةضيقةأوديةمنالهضبةهده

جهةمنالهضبةنهايةوفي.العريضة11ذاتاشهلاأ!ا

غربيجنوبفيوتوجد.أليغنيجبالتقفالشرق

الصخور.تغطيهامستويةغيرمرتفعةأراضبنسلفانيا

،الحجريالفحمحقولالأبلاشهضبةغر!وتوجد

الهضبةشمرقيشمالفيوتقع.والنفطالطيعىوالغاز

كثيرا.زيارتهاعلىالسائحونيقبلالتيبوكونوجبال

منيمتدانالواديوإقللم6شالأباجبالسلسلةإقليم

هذامنالواقعالجزءويكونانألباما.حتىنيويوركولاية

منعريضاشمريطايشكلالذيبنسلفانيافيالإقليم

وحيثماوجنوبيها.الأبلاشهضبةشرقيإلىيمتد،الأرض

طبيعيحاجزيتكون،بالهضبةوالواديالسلسلةتلتقى

تنتشر،والشرقىالجنوبىبنسلفانياحدامتدادوعلىكبير.

الواديشماليوفيالكبير.الواديتسمىخصيبةبقعة

طويلةتلالمجموعاتمنمكونإقليموغربيهال!صير

فيالأبلاش،جبالمجموعةإلىتنتميوأوديةمتوازية

رراعيةبأراضالولايةم!الترقيالح!وبيالحرءفيالواقعةالممطقةهذهحرتز.بيدمولتلإقليمسسلمانياسهولوسطلانكاستربمقاطعةللزرعةمنظر
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موجزةحقائق

نسمة.01742911:السكان

!.كمأ71)843؟المساحة

فيالحرارةدرجةمتوسط،م53ينايرفيالحرارةدرحةمتوسصأ:اللناخ

.م282يوليو

مستوىارتفاعا:بقعةأقل.م979ديفزجبللقعةأعلى:الارتفاع

ديلاوير.لهرامتدادع!اجحرس!إ

بتسبيرحسممة،1(577.585.)ليلادلفيا:الكبرىالمدن

(090.501لرتاونأل!(،718.01)8إبهـي36(!،)987

البيوتمشحاتالحتمامية،الذرة،الحلي!.الزراعة.الريسةاللنتجات

هـحدات،أطعمةكيمياشط،:موادالصناعة.البيضوالممثاتل،المحمية

طباعة.،النقلمعدات،معدنيةومنتحاتخاممعادن،كهربائية

أحجار.،طبيعيغار،حجريفحم،التعدين

تعنيبسملفالياوكلمةبن.وليممناسمهااكتسبت:الاسمأصل

بن.غابات

دأإلىالاس!الىالصجمبويرجع.الزوايةحجرولاية:الشهرةاسم

عشرةالثلاثالولاياتلينالزاو!ةححرأوالمركزكانتنيابسملظ

.المتحدةالولاياتعليهاقامتالتيالرئيسية

وتكوينات،الحجريالفحمحقولوتوجد.الإقليمشرقي

ال!ردواز.حجارةمن

ولايةحتىبنسلفانياجنوبمنيمتدبلوردجإقليم

حدمنالشرقيالجنوبفيالسلسلةهذهوتشكلجورجيا.

بإصئاليد.شبيهاضيقاإقليماالأوسطالجنوبيبنسلفانياولاية

منيمتد،بيدمونتباسميعرفالسفوحإقليم

الشرقيالجنوبيالجزءمعظمويغطيألباما،إلىنيوجيرسي

وتلالمتموجةسهولبهوتوجدبنسلفانيا.ولايةمن

خصبة.وأوديةالسلا!علمنتظمةغيرمنخفضة

مين.إلىبنسلفانيامنيمتدإنجلاندنيومرتفعاتإقليم

فيضيقةمستطيلةسلسلةهيئةعلىالإقليمهذاويبدو

بنسلفانيا.منالشرقيالقطاع

إلىنيويوركمنيمتدالأطلسيالساحليالسهلإقليم

بنسلفانياولايةفيمنهالواقعالجزءولكنفلوريدا.جنوبي

الجنوبيركنهافىالارضمنضيققطاعهيئةعلىيبدو

وخصيب.ومستومنخفضوالأقليم.الشرقى

بنسلفانياصارتالعشرينالقرنبداياتفيالاقتصاد.

وشيدت.العالمفيالثقيلةالصناعاتمراكزأهممنمركزا

والالات.والفولاذالحديدتنتجمصانعمنهاكثيرةبقاعفي

العالميةالحربإبانبتسبيرجفيالفولاذمصانعوأنتجت

أنتجتهمماأكثرالفولاذمنأم(49ء-أم)939الثانية

الثقيلةالصناعةهذهأهميةلكن.مجتمعتينوأليابانألمانيا

الكيميائيةالموادوتمثل،أم069عامنحوفيأضمحلت

شركاتهناك.الولايةمنتجاتأهمحالياالمعلبةوالأطعمة

وبتسبيرج.فيلادلفيامنطقةفىتعملكبرىصيدلانية

الرئيسي،المعلبةالأطعمةإنتاجمقرهيفيلادلفياومنطقة

المدنمن.المصنوعةالمنتجاتمنغيرهاكثيرومقر

لحم()بيتوبيتليهمتاونألنالولايةفيالكبرىالصناعية

وتستخدم.ويورك،ووليمزبورتوريدنجولانكامشروإيري

وتؤديبنسلفانيا.فيالعمالأرباعثلاثةالخدميةالصناعات

المالية،والشؤون،الأعمالصناعاتمثلالأخرىالأعمال

المصرفيةالشركاتوتوجد.الولايةاقتصادفىرئيسيادورا

للعملاتسوقفيلادلفياوفي.بتسبيرجفىالكبرى

.الكبرىالقابضةالشركاتمنوعدد،والأسهمالأجنبية

طبيةمراكزوبتسبيرجفيلادلفيامدينتيفيتوجدكما

منكبيرةكمياتفيلادلفياميناءعبروتمر.مشهورة

المستورد.النفطلاسيماالأجنبيةالبضائع

،إيريبحيرةشواطئعلىفيلادلفيافيالسياحةتوجد

وتستفيدالهولند!ن.منطقةوفيبوكونو،جبالوفى

وتحارةالفنادففىالسائحونينفقهمماكثيرابنسلفانيا

المتاجر.وبعضوالمطاع!االقطاعي

الحجريالفحمكلبنسلفانياشرقيمنيستخرج

بيمما،المتحدةأ!لاياتاتنتجهالذيانتراسيت،الصلب

منأخرىأجزاءمنالبتومينالناعمالفحميستخرج

الفحمبعدالثانيةالمرتبةفيالطبيعىالغازوياتي.الولاية

فيتوجدآبارهوأغلب،والمنفعةالقيمةحيثمنالحجري

الولاية.غربي

بذلكوهيبنسلفانيا.ثلثالزراعيةالأراضيتغطي

أغلبومن.الألبانإنتاجفىالأخرىالولاياتتتقدم

الذي(،الجاف)العشبوالقمقالشاميةالذرةمحصولاتها

للماشية.علفايستخدم

البيضقبلبنسلفانياإقليمفيالهنودامشقر.تاريخيةنبذة

البيضالمكتشفونجاءولما.السنينبآلافوربما،بمئات

.هناكمستقرةوالأروكوالفونكوقبائلوجدواإليهاالأوائل

الإقليم،فياستقرواالذينالبيضأولالسويديونكان

عامعليهااستولواالهولنديينلكن.مستعمرةلهمواتخذوا

عليهااستولىحيث،أم664إلىبهاواحتفظوا،أم655

الثانيتشارلزإنجلتراملكوهبأم681عاموفىالإبر.

هذابنوليموكان.والدهلدينسدادابن،وليمإلىالإقليم

بنسلفانياأهليكونأنرأيهمنوكانالكويكرز،طائفةمن

.ويعتقدونيعبدونفيماأحرارا

عشرالسابعالقرنأواخرمنالفترةفيالإنجليزدخل

حروبفيالميلاديينعشرالثامنالقرنمنتصفإلى

الذي،القتالفىالهنودوحلفائهمالفربنضدمتعددة

والهنودالفرنسيينضدبنسلفانياغربيفيأم475عامبدأ

منالداخليةوالمناطقأوهايونهرإقليمعلىللاستيلاء
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البريطانيين.بانتصارأم763عامالحربوانتهت.القارة

ضرائبعشرأضام!االقرنمنتصففيبريطانيافرضست

فاجتمع،الأمريكيةمستعمراتهاعلىتجاريةوقيوداجديدة

انعقدالقيود.تلكمقاومةوسائللمناقشةالمستعمراتقادة

منالحامسفيفيلادلفيافىالقاريالمؤتمرالأولمؤتمرهم

بريطانيا.معالتجارةلإيقافوصوتواح!،ا774عامسبتمبر

مايووفيأم،775أبريلفيالامريكيةالثورةبدأت

وصوت،كذلكفيلادلفيافيالثانيالقاريالمؤتمراجتمع

الاستقلالإعلانالمؤتمرتبنىثمبريطانيا،عنللاستقلال

.أم776عاميوليوالرائمنفي

تحتلوظلتفيلادلفيا،علىالبريطانيةالقواتامشولت

جورحالأمريكىالجنرالوقضى،أم778يونيوإلىالمدينة

عامفياشبيروفصلالقارسالشتاءفصلوقواتهواشنطن

أ!يئةاوأجتمعت.فورجفافيفىام778-أم777

،ام787عامفيلادأغيافيالتأسيسيةالجمعيةالدستورية

الدستور،علىتوافقالتيالثانيةالمدينةبنسلفانياوصارت

إلىأم097منالقوميةالعاصمةفيلادلفياصارتكما

المركزالأمريكيةالثورةلعدبنسلفانياأصبحت.أم008

أصناعي.اللتقدمالقومي

إلغاءحركةفيقادةكانوابنسلفانياأهاليمنكثير

الرقيق.تجارةإلغاءاتحادبنسلفانياوساندت.الاسترقاق

الأولفيميدجورجالجرالبقيادةالاتحادقواتوالتقت

الجنرالبقيادةأعنفدرالياالاتحادبجنودام863يوليومن

إلىفيوتراجعبنسلفانيا.جنوليحتسبيرجفيليروبرت

حجيرعددفيهاقتل،أيامثلاثةدامتمعركةبعدفيرجينيا

الرئي!رألقىنوفمبرمنعشرالتاسعوفي.الجانبينمن

احتفالاتأثخاءالمشهور،جتسبيرجبيانلنكولنإبراهام

المعركة.أرضعلىأقيمت

الصهمناعاتوازدهرت،الحرببعدبنسلفانياانتعشت

ودخل،جديدةصناعاتوظهرت،آنذاكفيهاالقائمة

تبعتهالصناعىالتوسعولكن.المهاجرينمنآلافالولاية

وأضرب،اتحاداتالعمالكونفقدبمعماليةمشكلات

الحديدية.السككعمال

عامالأولىاالعالميةالحر!المتحدةالولاياتدخولبعد

الأزمةأنعيرعظيما،نمواوالتعدينالصناعةنمتأم179

أفقدت،أضلاثينياتافيحلتالتيالكبرىألاقتصادية

حكومةاضطرمما،وظائفهمالبنسلفانيينالعمالآلاف

برامجعووضعقوانينسنإلىالفيدراليةوالحكومةالولاية

الضائقة.لتخفيف

العالميةالحربأثناءعافيتهبنسلفانيااقتصاداسترد

البضائعمنضخمةكمياتالولايةأنتجتحيثبمالثانية

المسلحة.للقوات

إلىالعشرينالقرنمنتصففيبنسلفانيااتجهت

وتنميةالنقلذلكفيبما،كثيرةميادينفيالتحديث

فيالخمسينياتفياقتصاديةمشاكلنشأتالحواضر.

والفولاذالحديدصناعةفيتدهوراواجهتالتي،الوالأية

.والمنسوجاتالحديديةأسسككواالحجريأ!حماوا

ثريجزيرةمحطةفىحادثوقعأم967عاموفي

وكادهاريسبيرج،منبالقربتقعالتي،النوويةمايل

العلماءأنإلا،المنطقةإلىيتسربادالذريالإشعاع

الكارثة.شقوعدونحالوااغنيينوا

وأوائلالسبعينياتأوأخرفيأ!ملباصناعةتدهورت

إلىبنسلفانيافىكثيرةمدنتحولتولذأصك،أصثمانينياتا

التقنياتفيهاتستخدمالتيوالصناعاتالحفيفةأ!هشاعاتا

الحديتة.

التيالأخما!علاخفطيستخدمتويعفاراليئسلين

لورجالصتخدمحيويمفادأولوهو.البكتيرياتسببها

الإنجليزيالعالماكتشفهوقد.الإنسانفيالخطرةالأمراضا

عدةوأصبحت.أم289عامفليمنجأحسسندرأاكسير

منتصفمنذطبئاللاستخداممتيسرةالعقارهذامنأش!صال

الرئةذاتعلاجفىكبيردوروللبنسلين.الأربعينيات

القرمزية،والحمى،الروماتيزميةوالحمى(،رئويأضهاب)1

.الكثيرةالأمراضمنوغيرها

كثيرا،الأمامإلىبالطبالبنسليناتاكتشافود!

إلىأدىمما،المجالهذافيالعلميالبحثعلىوشجع

.أخرىحيويةمضاداتعدةاكتشاف

يتمالبنسليناتمنأنواععدةهناك:البنسليناتأنواع

إلىينتمىالذي-الفويات-العفنمنعليهاالحصول

لهذهوإضافة.مختلفةبطرقمعالجتهالعدالبنسيليومجس

الاصطناعيةشبهالأنواعبعضتوجدالطيعيةالبنسلينات

البنسليناتلبعضالكيميائيةالمعالجةطريقعنوذأك

الأمبيسلينعقاقيرالأنواعهذهومن.الطبيعية

.هوالبنسلينوالأموكسيسلين

بالبكتيرياالبنسليناتتفتك.البنسليناتتعملكيف

تحتاجالذيالمتيبسالخلويالجدارتكوينمنعطريقعن

لاالبنسلينأنملاحظةوتجدر.تعيشل!!أسب!صيرياااجهإ

لهاليسوالحيوانالإنسانفخلايا،الحيوانيةالخليةفييؤثر

البكتيريا.فىكمامتيبسةخلويةجدر

لاالاخروبعضها،بالفمالبنسليناتبعضوتعطى

وتفككهالتأثرهاوذلكالحقنطريقعنإلايعطى

.للدمووصولهاامتصاصهاقبلالمعدةبأحماض

بعضفيإلاجانبيةتأثيراتالبنسليناتتسببولا

بعضتسببحيثالعقاقير،لهذهالحسا!ميةذويالمرضى
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)الصورةالبنسيليوم،لجنسالمنتميالعفنبوساطةإفرازهويتمالمكتيريا.ضدامشعمالاالحيويةالمضاداتأكثرمنالبنسلينالبن!لينإنتاج

البنسلينمنبلوراتالنتيجةوتكونوالعفنالمرقمنالبنسلينيستخلصثم.بالمرقمليئةكبيرةصهاريحفيالعفنلزرعتجارياوينتجاليمى(.

(.اليسرى)المههورة،ومحاليلأقراصشكلفىالبلوراتتصنعثمومنالوسو(.)الصورة.الخقي

البنسلينومحاليلأقراصمكبرةبنسلينبلوراتالبنسيليوممستعمرة

تسببوقد.الجلديوالطفحالحمىمثلالأعراض

.الصدماتوحدوثالتنفسصعوبةمثلخطرةتأثيرات

البنسلينات،أنواعمنلأيبالحساسيةإنسانأصيبفإذأ

البنسليناتأنواعجميعمنحذرايكونأنأيضافعليه

.لأخرىا

،ام289عامالبنسلينفليمنجأكتشف.تاريخيةنبذة

تمتالتيالبكتيريا،ببعضالعفنبعضفتكملاحظخهبعد

فليمئقامثمومز،.المعمليةالصحونبعضفىزراعتها

لبعضبإضافتهوقامسائلزرعيمرقفيالعفنبتزريع

توقففتكرر،الاختباراتأنابيبفيزرعهاالتيالبكتيريا

عزلفليمنجيستثلعلم،ذلكوبرغمالبكتيريا.وتكاثرنمو

البنسلين.مادةواستخلاص

برئاسةالإنجليزالباحثينمنمجموعةتمكنتولكن

منالثلاثينياتأواخرفيتمفنوإيرنستفلوريهوارد

وتنقيةلاستخلاصطريقةاكتشافمنالعشرينالقرن

أوللعلاجالبنسلينوا!شخدم.البنسلينمنقليلةكميات

كانعندما،أم419عام-إنجليزيشرطةرجل-إنسان

كمياتوجودلعدمتوفىولكنه،الدمفيتسممايعاني

الوقت.ذلكفيالعقارمنكافية

أكتشافمنالباحثونتمكنالتاليةالسنواتوخلال

واستخلاصها.البنسلينمنكبيرةكمياتلإنتاجطرائق

لعلاجواصعتخدامهالبنسين،أنواعأقوىاكتشافوتم

الروماتيزميةوالحمىالرئةالتهابمثلالأمراضبعض

الحلق.والتهابوالزهري

امشخدامعندبعفالمشكلاتالأطباءواجهتوقد

امتصاصهعنالجسمعجزاكتشففقد.جبنسلينعقار

وعجز،الفمطريقعنيؤخذعندما،الدمإلىوإيصاله

لهذاوإضافةالبكتيريا.ببعضالفتكعنجبنسلين

العنقوديةبكيرياوخصوصاالبكتيريا،بعضقدرةلوحظت

اكتسابعلىالرئةوذاتالدملتسممالمسببةالذهبية

قليلة.سنواتاستخدامهبعدضدهمقاومة

ظهوردفعالعشرينالقرنمنالخمسينياتأواخروفى

الكيميائيينبعضجالبنسل!تلعقارالبكتيريابعضمقاومة

منعدديوجدواليوم.البنسليناتبعضلتركيب

بنسلينعقارخواصمنأكثرأوبخاصيةتمتاز،البنسلينات

الدمفىيمتصالذيفبنسلينالأنواعهذهومن.ج

للحفاظالنسالةسحاليةوملابسأقسعةالعماليلبس.البنسلينمصنع

)أعلاه(العامل.الشوائبم!خاليةوإبقائهاالحيويةالمضاداتعلى

ضخمة.حاويةفىمزجتالتيالسوائليراقب
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الأمبيسلينعقاراأيضاومنهابالفمتناولهبعدكبيرةبدرجة

الب!ضرياببعضأغتكاعلىالقدرةولهماالأموكسيسلين،و

أحقاراناهذانيستخدموالان.جبنسلينلعقارالمقاومة

أضهاباتواالتنفسىوالجهازأجولياالجهازأخماجلعلاج

وال!ذن.الحلق

الموسوعةفىصلةذاتمقالات

اللورد،فلوريبوريصإيرسستالسيرتشير،

أل!سدرالسير،!ليممجحود،أ!تندا

الحيويةالمصاداتالط!

لفطرياتا

أم(.719-091)4جونسونرالفبنش،

نوللجائزةأم9ء.عامفيحاز،أمرل!يدولةرجل

الحائزةهذهفيهاتمةتاشتيالأولىالمرةوكانت،للسلام

لجنةشعضوااحتيرم4791عاموفيالسود.منلواحد

فولككونتمععمل.المتحدةللأمالتابعةفلسطين

بن!قوواصل.الإسرائيليالعربيالنزاعقضيةفيبيرنادوت

عامهدنةونظم،المفاوضاتإدارة-بيرنادوتاغتيالبعد-

بدأفقدالاممتعمار.قضايافيمرجعابنشويعتبر94

بوزارةالتحقحينأم449عامالدبلومالحميةحياته

تسعةفيمفوضاأومستشاراوعمل.الأمريكيةالخارجية

وضعفيوساعد.أعوامأربعةخلالعالميةمؤتمرات

مأ469عامفيوأصبح.المتحدةالأملمنظمةأساس

وشغلى.السكرتاريةفيالدوليةالوصايالقسممديرا

ما!55عاممنالمتحدةللأمالمساعدالسكرتيرمنصب

.أم719حتىوعام

المتحدةالولاياتفيبميتشيجانديترويتفيبنشولد

تخرجحتىدرامحتهنفقاتليسددلعملوكان.الأمريكية

.أم279عامفيأنجلوسلوسفيكاليفورنياجامعةفي

.أم349عامفيهارفاردجامعةمنأسدكتوراهادرجةونال

يدوالثشطنفيهارفاردجامعةفيالتدريسبدأقدوكان

عامفيسينجارتوسامنالثم.أم289عامفيسي

تمثيلفياشئيسيتانالشخصيتان!جوديويدلت!

بنش.لندنفياللتحركةالذمىالشائعالفكاهيالعرض

تقليدية.إيطاليةبدلةويرتديالانف!معقوفالأحدبهو

لبنشالنموذجيالعرضويتضمن.زوجتهوجودي

بنشنرىحيث،والعنيفةالقاسيةالدعابةمنألواناوجودي

ويقبلها،زوجتهمعويتشاجر،ابنهيضربالعرضخلال

.الأخرىالشخصياتبعضأحيانامعهماويشترك

يمتكإنجلترا.فيحصوصا،محبولةالمتحركةالدمىشخصيات

فيبما،العنيفةاحصميديةاسالمشاهدهـحوديضدحىالحموأحصسصرا

وطثله.روحتهمع-!المشاكسداطث

وفرنسيةإنجليزيةمؤثراتبنششحصيةفىتجتمع

شائعةشخصيةوهيدولكنيلامنمأخوذ!اسمهشإيصالية،

وقدمتعشر.السالغالقرنأثناءفيالإيطهاكمااالمسرحفى

والقارةإنجلترافيوجوديلبنشالمتحركةأررمىاعروض

التاسعالقرنحلولومع.م2661عامخلالالأوروبيةا

مسارحفيتقدموجوديبشعروضكانتعشر

إنجلترا.شوارعوفيالخيريةالأسواقفيمتنقلةمتخصصة

المتحركة.الدمى:أيضاانظر

مننوعأيتشملالبنطمدجاجة.!جةدباليئطم،

أنواعأغلب.الدجاجوخاصةالصغيرةالدواجنمحموعة

بعضفيالذكورولكن،كجم.7،منأقليزنالبنطم

منأأكثرإلىمنهاالواحدوزنيصلقدالسلالات

الناسيربي.مميزةصفاتالبنطمأصنافولبعض،كجم

.المعارضفيولعرضههواية،الأغلبعلى،البنطم

الجسمحجمحعسبالأولالمقامفيالبنطمويصنفون

غيرصفاتفيهاالأصنافبعضأنيلاحظالري!.ولون

أجزاءفيأوسيقانهاعلىالريع!منكمجموعاتعادية

منقليلاعددافإنذلكإلىبالإضافة.الجسممنأخرى

للحصولوتربى،المنا!سبللبيضمنتجةالبنطهمأصناف

الصغيرالبنطملحميكونوقدالصغير.بيضهاعلى

يكونربمامنهاالكبيرأنإلاأ!لأكل،ومنامسبامسثتساغا

والهضم.المضغعسير

الدجاخ.:أيضاانظر

منتصففيتقع.الكبرىالليبيةالمدنثانيةلئغاري

بوابةعندالغربوطرابلسالإسكندريةبينالمسافة

العهدإلىتاريخهايرجعليبيا.منالشرقيةالمنطقة

القرنفييولمسبيريدسمدينةأنشئتعندما،الإغريقى



آخرموضعإلىالمدينةتحولتثمالميلاد،قبلالخامس

برنيق.باسموسميت

،أم699عامنسمة)007267بنحوسكانهاعددقدر

سكانهاعددفيبلغالكبرىبنغازيمنطقةأما

بهاتوجدإذبموالعلمالثقافةمدينةوهي.نسمة386.485

قاريونسجامعة:جامعتانوبها،العلمودورالمكتبات

حيث،الأولالبيانبمدينةوتسمى.الطيةالعربوجامعة

وهي.ام969سبتمبرمنالفاغلثورةبيانأولمنهاانطلق

الحديثة.ومبانيهاوحدائقهاالفسيحةبشوارعهاعصريةمدينة

العربيةالدولومنليبيامناطقكلمنخليطوسكانها

كما،كمأ،000بحواليطرابلسعنوتبعد.والإفريقية

دولى.مطاروفيهاكم003بحواليدرنةعنتبعد

الهنديةالغربيةالبنغالولايةيشملآسيافىإقليمالبئغال

.المجاورةالمستقلةبنغلادشودولة

بهأنإلا،زراعيةأراضمنالبنغالإقليممعظمشكون

ودكاالهندفيكلكتامثلالكبيرةالمدنمنالعديدأيضا

والقطنالفحمالبنغالإقليممنتجاتوتشمل.بنغلادشفى

.والشايوالسكروالأرزوالجوت

علىالشرقيةالهندشركةاستولت،أم757عامفى

منالغربىالجزءوأصبح،المغولالهندحكاممنالبنغال

مستقلةدولةالهندأصبحتعندماللهندتابعاالبنغال

الباكستانلدولةتابعاأصبحفقدالشرقيالجزءأما.ام479

تحول7191عاموفى،الوقتذلكفىحديثاأسعستالتي

المستقلة.بنغلادشدولةإلىالجزءذلك

منالشماليأبزءهوالبنغالخليج.!خليجاليئغال،

وبورما.وبنغلادشللهند،المتاخمالهنديالمحيط

أنهارعلىالخليجفيتصبالتىالأنهاروتشتمل

علىالموانئوأهم.وإيرواديوبراهمابوتراالجانجر،

الغربيوالساحل.ورأنجونومدراسكلكتا،هىالخليج

فغيرالشرقىالساحلأما.قليلةمرافئوبه،متناسق

وميرجويونيكوباراندامانجزروتقع.منتظم

الجانبفىآرشمبلاجو

وتقع،الخليجمنالشرقى

البركانيةالجزرمنسلسلة

ساحلمنمبعدةعلى

الأعاصيروتهببورما.

بأمواخالمصحوبةالحلزونية

فيالخليجفيالضخمةالمد

المنسونرياحموسمنهاية

البنغالخليجموقع.الموسمية

915الغربيةالبنغال

بنغلادلتق.انظر:.الشرقيةالبئغال

شمالىنىتقعولايةالغربدلآالبنغال

الولايةيقطن.2كم853.87مساحتهاوتبيغالهند،

بالهندوسية،منهم75%يدين.نسمة.73282996.

،ويانيون،ونصارى،بوذيونوالبقية،بالإسلام%2.و

والآخرون،البنغاليةاللغةالسكانمن85%يتكلم.وسيخ

وبعفاللهجاتوالأوردو،،الهنديةاللغةيتكلمون

فيالسكانمن03%ويعيع!%.04التعليمنسبة.القبلية

وأسانسول،العاصمةكلكتاالمدنأهم.الحضريةالمراكز

بور.ودرغا

لمسهولمعظمهافىالغربيةالبنغالولاية.السطح

الطينية.والمستنقعاتالفيضانيةالرواسبفيهاتنتشردلتاوية

التيالهملايا،جبالسفوحبهالولايةمنالشماليالجزء

منفيتكون،الغربيالجزءأما.م000.4إلىترتفع

ولايةفىشوتاناجبورهضبةنحوتدريجيا،تنحدرمرتفعات

بيهار.

حارفصل:هيالولايةفيمناخيةفصولثلاثةهنالك

ممطر،حارفصليونيو،منتصفإلىمارسمنيمتد،جاف

من،جافباردفصلسبتمبر،إلىيونيومنالفترةيشمل

فبراير.إلىأكتوبر

ونهر،الكانجنهر:هيأنهارثلاثةالغربيةبالبنغال

.الدمادارونهر،الهوجلي

وعلفاوقوداتستعملالتيالجافةالأرزسيقانتحملالدراجاتقافلة

.لاتللحيوا

لمالهنرالصمين!حووش

/لاءخليج19!ءسء،

سالبنغال لالأء،(ا!

كا32/!سريلالكا.د!

\ء/2الثندالح!ط

!



الغربيةالبنغال016

!وقتقع،رجيلنجاد

الغرلية،الشغالتلال

لإنتاخمركزاوتعتبر

لريزرع.الشاي

الهحديالشايمحصول

يلتقطاطنطقة،اهذهفي

أكجم8حواليالعمال

يوميا.الشايورقمن

ويمثل،زراعيالغربيةالبنغالفيالمجتمع.الاقتصاد

المحاصيلأما.المزروعةالأراضيمساحةمن%08الأرز

والتئ،الزيتيةوالحبوب،والذرة،الجوت:فتشملالأخرىا

الشايإنتاجمن%52بنحوالولايةوتسهم،والخضراوات

دارجيلنج.حولزراعتهوتتركزالهند،في

،المعادنمنالهندإنتاجبربعالغربيةالبنغالتسهما

والحديد.،الفحموأهمها

صناعةخاصة،مهمةاليدويةالصناعاتمازالت

الحديثةالصناعاتأماوالفخار.الطبيعيالحرير

اللتين،الجوتوصناعة،الهند!ميةالصناعات:فتشمل

صناعةبجانبهذا.الميلاديعشرالتاسعالقرنفيبدأتا

والكيميائيةالإلكترونيةوالصناعات،والنسيجالورق

وغيرها.

معوالطرقالحديديةبالسككالغربيةالبنغالترتبط

المرتبةتحتلكما،صحف!عدةفيهاوتصدرالهند،بقية

فيوزعالهندبمفياليوميةالصحف!توزيعحيثمنالثانية

النممئيوميا.منمليونانفيها

تارلخمهنبذة

س!صتالتيأسسلاأ،تاأولىالدرافيديينسلالةتعد

الثمارجمعتمارسكانت،صغيرةجماعاتوهمالهند،

منجزءاالبنغالكانت.م،ق002عامحواليوالصيد.

موريا.إمبراطورية

،الهجريالسابعمطاإلقرنفيالإسلامدخلها

بعدهمومن،العثمانيينأيديعلى،الميلاديعشرالثالث

بسطأكبر،،المغولىالإمبراطوراستطاعثم،الأفغانيونجاء

ام575عامىبين،الغربيةالبنغالعلىنفوذه

.ام576

إليها.أنظارهمفتوجهتالأوروبيينالإسلاميالمدأثار

ولكن،مستقلةدولةالبنغالأصبحت،أم007عاموفي

التي،البريطانيةالشرقيةالهندلشركةفعليةمميوةتحت

الاقشصادية.الولايةإمكاناتاحتكرت

المركزالبنغالأصبحت،الميلاديعشرالتاسعالقرنفي

رقعتها،واتسعتالبريطانيةللهندوالاقتصاديالسياسي

حولها.وما،دارجيلنجبعد

جديدتينولايتينإلىللبنغالكيرزونلوردتقسيمأدى

وأوريساالشرقيةالبنغالوولايةوآسام،الغربيةالبنغالهما:

البريطانيللحكمقويةمعارضةظهور-أ:-إلىوبيهار

المسلمين،بينالشقاقبذوروضع-ب.البنغاليينوسط

بقسميهاباكستانانفصالإلىانتهىالذيوالهندوس

ضخمةهجراتحدوث-!الهند.عنأخرليواالشرقي

وقدالهند.إلىوالهندوس،باكستانإلىللمسلمين

الدماء.إراقةمنالكثيرالهجراتتلكصاحب

حازالذيطاغور،والروائيالشاعرالبنغالأعلاممن

.أم319عامالم!دابنوبلجائزة

كلكتا.،رابندراناتطاغور،أكبر؟:أيفئاانظر
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الىفالنقلفىوطالضاربتعد.الريعيةالمناطقليبنغلادلقشعبمنكميرةغالبيةتعيسق.بنغلادلقريفمىمكادكلفيتقعالريفيةالقرى

تقرلبا.البلادأجزاءجميععرتسحابالتىالمائيةالقنواتمنشبكةامتدادعلىتتحركحيث

الشعبيةبنغلادشجمهورية

اللإسلامية.اسياجنوبىدولمنواحدةبئغلادش

عنهاانفصلتثم،باكستانمنجزءاماوقتفىوكانت

بنالأهليةالحربمنأشهرتسعةبعدام719عام

الذي-الإقليمهذأظل.الغربيةوباكستانالشرقيةباكستان

عاممنذلباكستانالشرقيالجزء-بنغلادشالانيمثل

منأكثرهناكيعيشوكانام،719عاموحتىأم479

.باكستانسكاننصف

جوانب.ثلاثةمنالهندشرقيشمالبنغلادشتتاخم

معوالجغرافيةالحضاريةالسماتمنكثيرفىوتشترك

ولاياتإحدىكانتالتيمنها،القريبةالغربيةالبنغال

الشرقية،بالبنغالالماضيفىتعرفبنغلادشكانتالهند.

باسميعرفإقليماتكونالغربيةالبنغالمعوكانت

البنغاليين.أرضتعنيبنغلادلقوكلمة.البنغال

منالعالمدولبينالثامنةالمرتبةفيبنغلادشتأتي

ازدحامإلىالسريعالسكاننموادى.السكانعددحيث

منذالإقليميتسم.البنغاليينبنغلادلقلم!كانيسمىخطر.

فقراءزراعالبنغاليينمعظم.فيهالفقربانتشاربعيدزمن

منصغيرةقطعفيالرزقاكتسابأجلمنيناضلون

المدنفىيعيشونالذينالسكاننسبةوصلت.الأرض

مابينالفترةفيالضعفمنأكثرإلىوالصغيرةالكبيرة

سكانهجرعندما،العشرينالقرنوثمانينياتستينيات

ولكن.المعيشةمنأعلىمستوىعنبحثاالأرضالريف

لايستطيع.للغايةفقراءأيضاالمدينةفيالعمالمنكثيرا

سنة51أعمارهمتبلغالذينالسكانمن%75نحو

من%85نحوالمسلمونيمثل.والكتابةالقراءةفأكثر،

أيضايوجدكما.البقيةمعظمالهندوسويمثل،الشعب

.والنصارىالبوذيينبعض

معظمعنانخفاضاأكثرفيهاالمدنسكاننسبةوتعد

منفقط%16نحويعيعشحيثاسيا،جنوبدول

مدينةأكبرف!دكا،الإقليمعاصمةأما.المدنفيالشعب

كما.نسمةملايين326منأكثربهايوجدالبلاد.في

وهناك.نسمةمليونمنأكثرشيتاجونجمدينةفييعيش

مدنوهي،وراجشاهيونارايانجانجكلنامثلأخرىمدن

نسمة.002لأ...علىسكانهاعدديزيد

الرطب.الحارمناخهافىوتنموالنباتحياةتزدهر

منبسطخصبسهلمنالإقليمهذاأراضيمعظمتتألف

الأنهارمنلهلاحصرعددوشخلله،الفيضانيغمره

امتدادعلىخصبةتربةالأنهارترلسب.المائيةوالجدأول
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أ:ائ!!دى!ا:هتملنعلادقي!عاصمةدكافىالوطنىالرلمانمبنى

ح!صمية.مادسحمعس!ص!ءوهوالشمري!،القرلىتمالينيات

!

الماء،رقي!.القوميالشعارعامرس!يأاعت!دبنغلادلتقعلم

تظهراعتهومية،سعلادلقرهرةالأحموساعلرلىيمتل،7291

ممشعا!.رسصكى!شاحثدالأحضراوامملود،الشمس

.الجمال

لسالىصوهو،البمغالخليحويحدهااميا.جوبيتقعبنغلادش

العر!منللهسدالحتمرقيالعتحماليالحرءويحدها.الهمديالمحيط

ممها.احثمرقىاالحمو!إلىوتملورما.والشرقاحشمالوا

منالكثيرولكن.الدوريةالفيضاناتأثخاءضفافها

اشيفية.القرىفىواسعادماراتسببأيضاالفيضانات

الانبنغلادشتمثلهالذيالإقليمحكماعلىتعاقب

منمختلفةأوقاتفي،وبوذيونوهندوسمسلمونح!صام

اسملطةهىالبريطانيةالشرقيةالهندحةشركانت.تاريخه

منجزءاايلإقليموأصبح.أم757عامالمنطقةفيئيسيةأا

السلطةعلىبريطانياا!شولتعندمااكبريطانيةالإمبراطورية

دمويةصراعاتذلكبعدنشأت.أم858عامالهندفي

دولتينإلىالهندتقسيمإلىأدتوالمسلمينالهخدوسبين

استقلالها.الهندنالتالفترةهذهوفي،أم479عام

منتتألفكانتالتي-وباكستانالهسدإلىالهندانقسمت

الأجزاءعن-آنذاكالغربيةباكستانرالشرقيةباكستان

الناسمعظمكانللهند.الغربيةأصشماليةواالشرقيةأحشماليةا

ثقافيةأختلافاتفرقت.مسلمينأطنصقت!!11كلتافي

وباكستانالشرقيةباكستانس!طنب!!كثيرةاقتصادية

قيامإلىالأهليةالحربأدتأم،719عامفىو.أ!ربيةا

بعدفيماسميتثم-مستقلةدولةالشرقيةباكستان

أدتاقيالأحداثعنتفصيلاأكثرلمعلومات.بنغلادلق

المقالة.هذهمنتاريخيةنبذةانو:بنغلادلق،نشأةإلى

الحكمنظام

برلماني.حكومينظاملبنغلادشق.الوطنيةالحكومة

مناختيارهويتمالوزراء،رئيسبنغلادش!حكومةيرأس

رئيسويعين.البرلمانمقاعدبأغلبيفوزالذيالحزب

الرئيسأما.الدولةشمؤونلتصريفوزارتهأعضاءالوزراء

الرئيسالبرلمانينتخب.شرفيفمنصبهأ،أ!درايرألرأرزيا

مشوات.خمسلفترة

وهو.الدولةقوانين()البرلمانسانجتنادالجاتيايسن

لفترةمنهمواحدكلاختياريتمعفمو،003منيتألف

،أم879وام729عاممابينالفترةفي.مشواتخمس

مقاعدلشغلامرأة03حواليالمنتخبونالأعضاءاختار

فيقضائيةلمملطةأعلىالعلياالمحكمةوتعد.محجوزة

.القضاةكبيريرأسهاالدولة

المحليةالحكومةوحداتأصغرالقرىتمثل.المحليةالحكومة

وهذه.اتحاداتلتؤلفمعاالقرىتحميعيتم.بنغلادشفي

أوبازلاس.تسمىإداريةوحداتتؤلفبدورهاالاتحادات

منطقة،أو،واحدةزلآلازلاسالأرامنالمجموعاتهذهتؤلرو

أربعةإلىبنغلاد!قتنقسم.المحليالحكموحداتثجصأوهي

كليحتوي.وراجشاهيوكلناوشيتاجونجدكا:إداريةأقسام

كلفيالحاكمةالمجالستتكون.المناطقمنعددعلىقسم

وأالموظفينمن،المحليةالحكومةمستوياتمنمستوى

الشعب.قبلمنالمنتخب!تالرسمي!نالمسؤولين

71صلاع!لم9شر!اأ!1،،

افعانستارلم3!ءص

ررءكاجعسصالشمال

سصص!لأالأأ3ع01

لاكستان?ص

كاكا،3--3لادوتانصص6

ء؟7كا!شالم!عصلأءى3ءص،!!/ص!؟،ارو

بر؟ح!ء-بمص-!؟

-------كا-!يماننغلادشءلمبر/!ضبم--صاث!ببرلأ!/سمدار

تمأرجلأ"-.-ا--الأ!*---:بورما!لأء!صصآ،ءسم!صس!

!ساطى/!1عا!3كا!،

عشندا6تاياآ!3صلم

!احلمر،لاكابمكمبوليبم،%ص

..انحثصسئجاجبن*أس!لي!نز

قياشتلمجص6ثكا!لاأأيسريا.:في.حاصحغكخولصيم
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منكثيربنغلادشفييوجد.السياسيةالأحزاب

بنغلادلقحزب:هيثلاثةوأهمها.السياسيةالأحزاب

عوأمي.ورابطة(،القومي)الحزبدالوالجاتيالوطني

انتخاباتبعدالبرلمانعلىالوطنيبنغلادشحزبمسيطر

علىحصلقددالجاتيحزبكان.أم199فبراير

يتبنى.أم199عامانتخاباتقبلالبرلمانفيالمقاعدأغلبية

متشابهة،برامجدالجاتىوحزبالوطنيبنغلادشحزب

عواميرأبطةقادتالحر.الاقتصادنظاميؤيدفكلاهما

منكثيراالرابطةتؤيد.الاستقلالأجلمنبنغلادشحرب

الاششراكي.الاقتصادسياسات

،ام719عامالأهليةالحربأثناء.المسلحةالقوات

)جيش،باهينيموكتىيسمىللمقاومةجيشتألف

كانتالتيالمنطقةفي،عصاباتحربلشن(الحرية

أصبحالحرببعد.الشرقيةباكستانحينذاكتسمى

وسلاحالنظاميالجيشمنجزءاباهينيموكتيأعضاء

أيضاوللدولة.بنغلادشفيالطيرانوسلاحالبحرية

ميليشيا.

السكان

دولأكبرمنواحدةبنغلادش!.وأصولهمالسكان

منيقربماوبها،السكانعددحيثمنالعالم

دولأكثرمنواحدةأيضاوهي.نسمة000424917.1

398سكانهاكثافةنسبةيبلغ.السكانفيكثافةالعالم

2.كبملكلشخصا

شعوبسلالةمنسكانهامعظميكونانالمحتملمن

ألانيشكلمما،السنينآلافمنذالمنطقةإلىهاجرت

إلىبنغلادلقاسميشير.أجمةالشماوالهندوالتيبتبورما

بنغلادشسكانمن%59منأكثر.بنغلادششعبكل

ويتكلمون،الداكنةوالبشرةالقامةبقصريمتازون.بنغاليون

البنغالية.اللغة

تشمل،عديدةأقلياتأيضابنغلادشفيوتوجد

تلالفيالأغلبفىوتعيش،مختلفةعرقيةمجموعات

المجموعاتأكبر.تضمبنغلادششرقجنوبفيشيتاجونج

والتبرا.والمارووالمارما،التشاكما

بأدواتالأرضاسمكانمعظميزرع.الحياةأنماط

سنوأتمنذأسلافهميفعلكانكما،قديمةووسائلبدائية

تزايدالعشرينالقرنسبعينياتمنتصفومنذ.كثيرة

نحويعيشالبذور.منجديدةوأنواعالأسمدةعلىالإقبال

منتجمعاتتتناثر.الريفيةالمناطقفىالشعبمن%84

الريف.فيوهناكهنابالقشالمغطاةالأسقفذاتالمنازل

لمجألف!.الخيزرانمنمصنوعةمنازلالقرويينمعظميبني

ثلاثةتتمتعلا.غرفتينأوغرفةمنالنموذجىالبيت

افىوللهالحدودفيمرجعاليستالخريطةهذه

موجزةحقائق

دكا.:صمةالعا

الشغالية.اللعة:الرسميةاللغة

الشعبية.بنغلادشجحهورية:الرسميالاسم

الرئيص.:الحكومةريس

كم.747جنوبشمال:امسمافاتأبعد.2كم43،1!8!اللساحة

كم.575-(الساحل)خط.كم463،غربشرق

مستوىفوقأملم023،كيوكرادونججسل-ارتفاعأعلى:الارتفاع

البحر.مستوى-ارتفاعأدنىالبحر.

بنسبةأي،أنسمة)000.44917ام!69عامتقدير:السكان

سكان%61،ريفيون8%4التوزيع2،كملكلشخصا38!

تقدير،2997701،!04م1991إحصاء.)الحضر(المدن

أنسمة.000.032725م1002عامالسكان

،الشايالسكر،قصبالأرز،،الحوت-الزراعة:الرئيسيةالمنتجات

الورقالحلد،،الجوتمنتحات-السب!)تصميع.القمحالتمغ،

.المنسوجات،الورقيةوالمنتجات

الطبيعي.الغاز:التعدين

(.الذهبية)بنغاليبنغلاأمارسونار:الوطنيالنشيد

62:الاستقلاليومفبراير.س12الشحهيد:يوم:الوطنيةالعطلات

ديس!بر.من61النصر:يوم.مارسمن

انظر:،الصغرىالوحدةلمعرفةالتاكا.الأساسيةأ!حدةاالنقود:

النقود.
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كلفيمشكلةالاردحاموممثلالسكاد،!ي!ضافةالعالىللدارأكترإحدىوهي.سعلادلقمددكيمتحررةلصورةتحدتالمروريةالاختناقات

ا!رى.واالمدلىمن

.المياهأنابيبأوبال!رباءالريفيةالمناطقفيالمنارلأخماس

محتشدةوالصغيرةالكبيرةالمدنفيالاسرمعظموتعيش

الثريةالعائلاتبعض.تملكصغيرةخشبيةمنازلفيمعا

تبنى.الإسمنتأوالاحرمنكبيرةمنازلالمددسكانمن

ونفاياتالمقوىالورثمنأغقيرةاالأحياءافيالمنازل

وأفرادالهندوم!معظمايعيش.الأعوادأوالخشب

متجاورةمناطقفيمعاالأخرىالأقلياتمجموعات

متميزة.

نأورغم.الطعاممنمايكفيهبنغلادش!شعبلايملك

القرن!مبعينياتمنتصفمنذزادقدالغذاءإنتاج

لتغذيةمايكفيولاتستوردلاتنتجالدولةفإن،العشرين

البنغلادشيينبعضوجباتتفتقرمعكانها.منالكبيرالعدد

ويقدمانغذاءين،أهموالسمكالأرزويعتبر.التنوعإلى

التوابل.الكثيرةكاريصلصةفيمعادائما

فضفاضةخفيفةملابسبنغلادشفيالسكانيلبس

،الساريأضساءامعظماوتلبس.الرطبالحارالمناخبسبب

يلف!المطبوعأوالمزخرفعيرالقماشمنطويلةقطعةوهو

تنورةتحتهاوتلبس،واحدةكتف!فوقويتدلىالوسطحول

شبيهاضيقاثوباالمسلميرالرجالمنكثيريلبس.قصيرة

قماشقطعة،الهندوسالرجاليلبسلونجى.يسمىبالتنورة

الدوئئ،تسمىالساقينوبينالوسعطحوليلفونها

لهاعرفتينأوعرفةذاتبدائيةمنارلفىيعيشودالريفيونالقرويون

بشاءالبنعلادشيينقيامكيفيةالصورة.وتوضحبالقشمعطاةأسف

الحيرران.منتسىالريفيةالمساك!منكتيراألىمعلالاحر،مرل
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الريفيةالمناطقسكانيمشيقمصانا.الرجاليلبسوقد

.صنادلأوأحذيةالمدنسكانيلبسوقد.حفاةغالبا

تحاذبفيفراغهموقتالبنغاليينمنكثيريقضى

الرجاليتجمع.والأقاربمإلأصدقاءالحديثأطراف

،المنازلفيبعضابعضهنالنساءوتزور،المقاهىفيعادة

الدينية.بالأعيادالناسويستمتع

البنغلادشيينمعظمحياةفيكثيراالدينيؤثر.الدين

والعلاقاتوالعاداتوالزواجالغذاءذلكفيبما

ويتمتع.الشعبمن%85نحوالمسلمون.يمثلالأسرية

وحبهنلهمزوجاتهمبطاعةالمسلمةالأسرةفىالرجال

غيرمنبالرجالالاختلاطالنساءتتجنبكما،إياهم

البيت،خارجالأنشطةمنالقليلفيويشاركن،محارمهن

تعديلفيالغرياء.حضورفيبخمررؤوسهنيغطينوهن

بنغلادشدينالإسلامأنعلىنصأم889عامدستوري

الرسمي.

إلىوينقسمون،%41إلىتصلأقليةالهندوسيمثل

كل.المنغلقةالطبقاتتسمىمتنوعةأجتماعيةطبقات

لوائحتحدد.الخاصةسلوكهاوقواعدبعاداتهاتتقيدطبقة

فيتقبلهأنماطبقةأعضاءعلىيجبالذيالمدىالطبقة

الهندومسيونالاباءيرتب.أخرىطبقةعضاءمبنارتباطها

أفرادبينالزواجمايتمونادرا،وبناتهمأبنائهمزواجأيضا

الهندوسية.:انظر.الطبقات

منطقةتسكنالتيالعرقيةالمجموعاتمعظمتدين

المبادئبينالمجموعاتبعضوتجمع.بالبوذيةشيتاجونج

والبوذيةالنصرانية.وتمثلالمحليةالدينيةوالمعتقداتالبوذية

.السكانمن%أنسبة

البنغلادشميينكلمن%03نحويستطيع.التعليم

وليس.والكتابةالقراءةفأكثرسنة51أعمارهمتبلغالذين

ويذهب.المدرسةإلىبالذهابالاطفاليلزمقانونهناك

الدراسة.ممنيبلغونالذينالصغارنصفمنأقلإليها

ابتدائيةمدرممة.00053قرابةبنغلادلقفيتوجد

وغيرها.فنيةكليةء8.ونحو،وثانوية

هيودكا.الدولةجامعاتأكبرمندكاجامعةتعد

وجامعةالإسلاميةجارجاهانجيرناجامعةمقرأيضا

جامعاتتوجدكما.والتقنيةالميكانيكيةللهندسةبنغلادش

وراجشاهي.ومايمنسنجشيتاجونجفيأخرى

غيرالمعيشةوظروفالاغذيةنقصيساهم.الصحة

والسلوالجذامالكوليراانتشارفيبنغلادشفىالصحية

منألوفاسنوياالوبائيةالأمراضوتقتل.الأخرىوالأمراض

البنغلادشيين.

الأحمرالهلالوجمعيةالحكوميةالمنظماتتعمل

الأحوالتحسينعلىالحكوميةغيرالمجموعاتمنوغيرها

بحلولللجميعالصحةهوالأمةأهدافوأحد.الصحية

المواليدنسبةتقليلفيالحكومةوتأمل.2).00عام

.%اإلىالسنوية

السنين.مئاتمزدهراالبنغاليالأدبظل.الفنون

وأدينياالأحوالمنكثيرفيالوسطىالعصورفىوكان

القرنحتىكذلكالأدبظل.قويةبصورةرومانسيا

مثلالأسماءمنكثيرلمعتحيثالميلاديعشرالتاسع

الفائزطاغور،ورابندرانات،مادهوسودانمايكلالشاعر

الوطنيوالشاعرأم،139لسنةالأدبفينوبلبجائزة

العالمى.الانتباهأجتذبواالذين،الإسلامنذركازي

.رابندراناتطاغور،انظر:

تطور.الزيتىالتصويرفيغنيبتراثبنغلادشتتمتع

الإسلامىالحكمظلفىالتقليديالعمارةفنمنالكثير

عشرالسادسالهجر!ن،عشروالحاديالعاشرالقرنينفي

القبابالأسلوبهذايبرز.الميلاديينعشروالسالغ

الزيتيالتصمويريشتمل.المسننةوالأقواسوالأبراج

الفنمنمتقنةوزخارفرائعةألوانعلىالتقليدي

الاستقلالحربتركق،أم719عامفى.الإسلامي

العابدينزينمهد.الرساميننفوسفيعميقاانطباعا

الحديثالزيتىالتصويرفنأمامالطريقحسن،وكوامرول

بنغلادلق.في

السطح

ومنبسط،منخفضطميىسهلمنبنغلادش!تتألف

علىبنغلادشأرا!يتممعظمالأنهار.رسبتهاوتربة

أركانتحتويكماالبحر.سطحفوقأم5منأقلارتفاع

تلالعلىالشرقيةوالجنوبيةالشرقيةالشماليةبنغلادش

البلد،فيقمةأعلى،كيوكرادونججبليرتفع.كثيرة

فيشيتاجونجمنطقةفيالبحرمستوىفوقأم!023

الشرقى.الجنوب

رئيسيةأنهارثلاثةتنساب.المائيةوالجداولالأنهار

هذهوتنسابوالمغنا.والجانجبراهمابتراهيبنغلادشفيم

معظمتغطيالتيالمنبسطةالسهولعبرالانهار

موسمأثناءفىوأفرعهاالأنهارهذهتفيض.بنغلادش

شواطئها.أمتدادعلىالخصبةالتربةوترسبالأمطار،

وكونتالأنهارمصباتعندالروأممبهذهتراكمت

أهموهماوالجوتالأرزيزدهر.الفسيحةالجابخدلتا

الرطبة.الدلتامنطقةفى-بخغلادشفيمحصولين

والقنواتالصغيرةالمائيةالجداولمنكثيرويتخلل

وعرضا.طول!بنغلادلق

بنغلادشفياسماحلخطيمتد.الساحلخط

العميقةالخلجانتميز.البنغالخليجامتدادعلىكم575
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تعدلمعلادش.عمروتسالىلهاح!را،المايةوالقواتالأنهار

مهمةتؤديأيضاوهي،أطسمكمهمأمصدرااسداحليةاامائيةاالمصرات

اللاد.لىئيسية11المقا!وسائ!!

فيوهناكهناالصغيرةالجزروتتناثر،بنغلادشساحلخط

الشاطئ.عنالمعيدةأ!دلتاامنطقة

سبعحواليأحالاتاتعطي.والحيواناتالنباتات

أجةعانوعيةذيلخشبالقووتمد،الأرضمساحة

المانجوأشمجاربساتينتحيط.والقصبوبافيران،ا!دة

تنتشر.القرىمنبكثيرأخرىوأضعجارالهندوجوزوالموز

.التلالالكثيرةالمناطقفىالمطاطمزارع

الغربيالجنوبفيالمستنقعيةأربانز!ماندامنطقةتعد

أضخماالبنغاليالنمرفيهابقيالتيالأمكنةآخرمنواحدة

والتماسئالدببةالأخرىالحيواناتوتشمل.البريةفي

منصنفا075ونحو،الصيادةوالفهودوالفيلةوالغزلان

هووالأسودالأبيضاللونينذوالحناءأبوويعتبرالطيور.

الوطني.الطائر

لمناخا

تختلف!.العامطوالعموماورطبةحارةبنغلادش

الشمالأنرغمفيها،آخرإلىحزءمنقليلاالحرارةدرجة

يبلغالشتاء.فيالجنوبمنقليلابرودةأكثريكونقد

كما،أبريلفي28!منحوفيهاالحرارةدرجاتمعدل

برودةالشهورأكثريناير-فيالحرارةدرجةمعدليبلغ

.م815

فيالسنويمعدلهايبلغوفيرةأمطاراالبلادوتستقبل

فيمعمء16ونحوسم25.نحوالبلدمنالشرقيالجزء

الشمالأقصىفيالواقعةالمنطقةتعستأثر.الغربيالجزء

يستمر.السنةفيسم635إلىفيصحلالحو،أأحريا

حتىمارسمنتصفمنالسنواتمعظمفيالمطيرالوسما

بصورةالرعديةالظهرمابعدعواصفتحدثأكتوبر.

تسقطمايو.منتصفحتىمارسمنتصف!منمتكررة

منالموسعمية،الرياحموسمأدناءفيالغزيرةالأمطار

الرياحأمطارمنكثيرتتسببأكتوبر.حتىمايومنتصف

اشيف.وغمرالأنهارافيضانفيالوسمية

نهايةفيبنغلادشالحلزونيةالأعاصيرتجتاحماكثيرأ

العنيفةالعواصفهذهت!ضنوقد،الموسميةياعأاموسم

وتندفعخلئالبنغالمنترتفعهائلةمديةبامواخبةمصحو

الأعاصيربعضدمرتوقدالمسحفف!.اشيصعبربقوة

وقتلتكثيرةوقرىبلداناالعنيفةالمديةالأمواجوأالحلزونية

ونتيجة.المحاصيلوأتلفتالمواشيواغرقتالناسمنآلافا

وكالاتتتمكنأنإلىالجوعمنالمشردونيعانى،أسذلك

بالغذاء.آمدمنالإغاثة

لاقتصادا

نمسبةيببمعدل.العالمفيالدولأفقرمنبنغلادش

السنة.فيأمريحيادولارا051نحوللفردالسنويالدخل

الزراعةعلىكليااعتماداويعتمد،متحلفواقتصادها

المعداتإلىوتفتقرالطبيعيةالثروةمصادرفيهاتقلتقريبا.

ثقيلة.صناعاتلتطويراللازمة،الماهرةالعاملةالأيديوا

حادانهيارفيأم719عامالأهليةالحربتسببت

فراربسببالزراعيةالأنشطةتعطلتحيثللاقتصاد

تدميروتم.القتالمنهربامنازلهممنالناسمنالملايين

.والاتصالاتالنقلخطوطوإتلافالمصابوالمتاجر

استولتبنغلادشاممتقلالمنقصيرةفترةلعد

الرئيسية.والصناعاتالتجاريةالمشروعاتعلىالح!صمة

غربمنطقةلأهاليمملوكةالمؤسمماتهذهمنكثيروكان

الأهلية.الحربقبللاكستان

علىا!صبةالتررةتعتبر.الطبيعيةالحصوةمصادر

الفلاحونيزرع.لبنغلادلقالطيعيةالثروةمصدرالأرجح

والتبغالسكروقصبالأرزواالجوتالقطرأجزاءكلفي

الرطبة.الخصبةالتربةفيوالقمح

النفط.وبعضالطبيعيالغازمنكثيراكتش!

الفحممنصغيرةترسباتعلىأيضاالبلدويحتوي

والخث.الجيريوالحجرالحجري

نحوتوفروهيالاقتصاد،علىالزراعةتهيمن.الزراعة

كلقيمةيمثلماوهوالمحليالإجماليالإنتاجمن05%
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يتجمحولىوالبائعونالمشترون

هذامثلالعراء،فيأسواقفى

الرحاليقومدكا.فيالسوق

،العائلاتمعظافيبالتسوق

حيثالميتديأصساءاوتبقى

المنزلية.بالأعماليقمن

من%75نحوالزراعةتستوعب.كمابنغلادشفىالإنتاج

الدولةمالمن%08نحووتحققالعاملةالأيديجملة

التصدير.منالمكتسب

معظمفيالأرزمنمحاصيلثلاثةالمزارعونيحصد

تزرعالتيالرئيمسيةالأقطارمنوبنغلادش.السنوات

غزلهأوخيوطاأليافهتصنيعيتم)نباتالجوتينموالأرز.

يحتل.للزراعةالصالحةأراضيهامن%6فىقماشا(

تروي.أخرىومحاصيلىالأرزلزراعةمثاليالرطبالحاربنغلادلتقجو

.بنغلادشمعظمتغطكىالتىالمسبسطةالخصبةالسهوأ!الضيرةالأمطار

المحاصيلتشكلبينما،الأرضهذهمن%4القمح

والشايالسكروقصبالزيتيةالحبوبفيهابما.الأخرى

الشايمنكثيرتصديرويتم.الأخرى%01ادوالخضر

العالية.الجودةذي

الحيواناتمعظموتعانى.المواشيالزراعمنكثيريربي

العددولكن.اللبنمنكشيراالماشيةولاتنتج،التغذيةنقص

الدولمنواحدةبنغلادشيجعلالماشيةمنالهائل

وغيرالمدبوغةالحيواناتبجلودالعالمإمدادفيالرئيسية

المدبوغة.

المصانعمنقليلاعددابنغلادلقتمتلك.التصنيع

فقيرةوالدولة.الزراعيةالمنتجاتمعظمهاوتعالج،الكبيرة

منالكبيرةالكمياتتستوردأنلاتستطعأنهالدرجةجدا

الجوتمعالجةتعد.الثقيلةللصناعةاللازمةالخامالمواد

خيوطاالخامالجوتأليافالمصانعتغزل.الرئيسيةالصناعة

.أخرىأشياءأوخيشاذلكبعدنسجهايتموقدوحبالأ،

والمنتجاتوالورقالثقابوأعوادالمدبوغالجلدأيضايصعنع

.والمنسوجاتالورقية

موادصناعةفيبيوتهمفيالبنغلادشيينمنكثيريعمل

الحرفيينبعضوينسجتصديرها.يتمأوالمتاجرفيتباع

موادويصئآخرونالحرير.أوالجوتأوالقطنمنالقماش

خشبيةوأواني،خزفيةوأوأني،وبضائجلدية،مطرزة

الذهبأوالأحمرالنحاسأوالأصفرالنحاسمنوأدوات

الفضة.أو

كثيرفيبوفرةالسمكيوجد.السمكصيدمناعة

اولسيصطاد.بنغلادشفيالداخليةالمائيةالقنواتمن
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مصمعكيأأسمايحمتىهـاسعلادشر.ديالأرلىاالصاعةالجوتمعالجة

ايما.حاا:حوصاصهـأكاظ!اضح!الطلةاكواءالياصماتاألا!ى،للحوت

لخلئالبنغالأصساحليةاالمياهفيالسمكمنكبيرةكميات

منوالقريدسالروبيانأصبحوقد.الخاصلا!حتخدامهم

.البنغاللخليجالثمينةالصادرات

التصديريةأصسلعةاالجوتيعد.الخارجيةالتجارة

والجلد،الس!كأيضاالدولةوتصدر.لبنغلادشالرئيسية

موادالمستوردةالرئيسيةالموادوتشمل.والشاي،المدبوغ

والأدوات،الحجريوالفحم،الكيميائيةوالموادالبناء،

والالات،،الغذائيةوالمنتجات،والأغذية،الكهربائية

النقل.ومعدات،والمنسوجات،والنفط

الرئيسية،النقلطرقالمائيةالقنواتتشكل.النقل

للملاحة.الصالحةالقنواتمنكم7لأ042حواليويوجد

فيمنتظمةبرحلاتالبضائعوسفنالركابسفنتقوم

ويستخدم.الصغيرةوالمدنالمدنأكبربينالرئيسيةالأنهار

هيوشيتاجونج.للنقلالخشبيةوالقواربالكنوأيضاالناس

الرئيسيةالنهريةالموانئتشمل.لبنغلادشالرئيسيالميناء

نجانج.ونارياودكاوتشاندبورتشالناوميناءباريسال

فيالنفقاتوباهظصععباأمراالطرقرصفيعد

والجداولالأنهارعبرجسورإلىالحاجةبسبببنغلادش

الحديديةوالسككالوقمنكثيرويصبح.العديدةالمائية

نتيجةالموسميةالرياحموسمأثناءالملاستعمالصالحةغير

منكم008.5نحوويوجد.العنيفةالفيضاناتحدوث

الحديدية.الخطوطمنكم2لأ009ونحوالمعبدةالطرق

وإليها.دكامنالطيرانرحلاتدوليمطاروينظم

باللغتينصحفبنغلادلقفىتصدر.الاتصالات

الإذاعيةالدولةمحطاتالحكومةتملك.والإنجليزيةالبنغالية

البرقشمبكاتإلىبالإضافة،واحدةتلفازومحطةالمست

:الهاتف.

أجهزةأوهواتفالريفيةالمناطقفيالمنازلبعضفي

العامةالأماكنأوالمقاهيفيالقرويونيتجمع.المذياع

عددإلاولايستطيع،الإذاعةبرامجإلىألاستماعالأحرىا

تلفاز.جهازشراءأمحائلاتام!قلي!

تاريخيةنبذة

نأإلىالقديمةالهندومسيةالملاحمتشير.القديمالتاريخ

فانغاتسمىمملكةالسنينآلافمنذا!متوطنواقبليينأناسا

قبلالثالثالقرنقبل.بنغلادشالانهوالذيالإقليمفى

موريا.إمبراطوريةمنجزءايشكلالإقليماكانالميلاد

حكموحينئذ.مق185عامفيال!مبراطوريةهذهانهارت

الميلادبعد032عامنحومن.محليونملوكالبنغال

جبتا.إمبراطوريةمنجزءاالإقليمكانم005عاموحتى

منتصففيالشرقيةالبنغالعلىالبوذيونالح!طءمميطر

مكانكلفىالبوذيةأضقافةاوانتشرت،عشرأخامناالقرن

حواليبعد،السلطةإلىالهندوسالملوكجاء.الإقليممن

العثمانيونالمسلمونبسطثم.البوذيالح!صممنمشة003

الشرقيةالبنغالعلىمميطرتهم،الشماليةالهندفتحواالذين

.حكمالميلاديعشرالثالث،الهجريالسالغالقرنمنابتداء

عامحتىالبنغالمنأجزاءمستقلونمسلمونحكام

أكبر.المغوليالإمبراطورالإقليمفتحعندماأم576

الإمبراطوريةمنجزءاالبنغالأصبحت.المغولحكم

بأفغانستانالانيعرفماعلىنفوذهابسطتالتيالمغولية

العمارةفنوخصوصاالفنازدهر.وباكستانوالهند

الشرقيالبنغالشعبمعظمكانالعهد.هذافىالإسلامى

،الهجريعشرالحاديالقرنبحلولالإسلامإلىتحولقد

تقريبا.الميلاديعشرالسالغ

يطلقكانالمسلمينمنحكاماالمغوليونالأباطرةعين

الإمبراطورية.مقاطعاتليحكمواالنواباسمعليهم

فىوذلكجزئياالانهيارفىالمغوليةالإمبراطوريةبدأت

هندوسيةمجموعاتلأن،الميلاديعشرالثامنالقرنأوائل

المسلمين.الحكامضدتمردتالهندوغربوسمطفيقوية

الأخرىوالمقاطعاتالبنغالأصبحت،نفسهالوقتوفي

المزيدعلىالنواباممتحوذحيث،متزايدةبصورةمستقلة

لأنفسهم.السلطةمن
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والهولنديونالبريطانيونتنافس.الأوروبيالنفوذ!و

أجلمنعشرالسادسالقرنأثناءوالبرتغاليونوالفرنسيون

الشرقيةالهندجزربينالمربحةالتجارةعلىالسيطرة

كانت،الميلاديعشرالسابعالقرنوبحلولوأوروبا.

.البنغالفيتأسستقدالأوروبيةالتجاريةالمستعمرات

النوابمنالبدايةفيقويةمقاومةالأوروبيونواجه

الامتيازاتمقابلبضرائبطالبواالذينالإقليميين

فىالمغوليةألامبراطوريةبدأتأنبعدولكن.التجارية

منالأوروبيونزادعشر،الثامنالقرنفيالضعف

علىوالقوادوالنبلاءالمغوليونالنوابتنافس.نفوذهم

هذهفيكثيرةطوأئفإلىالأوروبيونانحاز.السلطة

امتيازاتاحتكارمقابلمساعدتهمعارضين،الصراعات

.أخرىوتعويضاتتجارية

منحتأم006عامفى.الشرقيةالهندشركة

التجارةلتطويرامتيازاالشرقيةالهندشركةالإنجليزيةالحكومة

الثامنالقرنمنتصفبحلول.الأقصىوالشرقالهندمع

هزمت.البنغالفيتجاريةسسلطةأقوىالشركةصارتعشر،

فيالبنغالنواب،كليفروبرتبقيادة،الشركةقوات

منصورياحاكماكليفعين.أم7ء7عامبلاسيمعركة

هيالواقعفىكانتالشرقيةالهندشمركةولكن،النواب

الشرقية.الهندشركةأنظر:.البنغالتحكمالتي

منهائلةأرباحاالشركةفيالفاسدونالمسؤولونحقق

منقليلابذلواولكنهم،الشرقيةالبنغالفيالجوتإنتاج

للشعب.الاجتماعيةالخدماتتحسينأجلمنالجهد

فيالهندثورةإلىوأدتالشركةضدالمعارضةأنتشرت

استيلاءفيتسببتولكنها،الثورةأخفقت.أم857عام

.أم858عامفيالشركةعلىالبريطانيةالحكومة

للهندتابعاإقليماالبنغالأصبحت.البريطانيةالهند

الصناعةوتطورت،البريطانيالحكمتحتالبريطانية

الغربيةالبنغالفيبسرعةالتعليميةالإصلاحاتواتسعت

إليهمانحازتالذينالهندوسمنسكانهامعظملأن

معظميسكنهاكانالتيالشرقيةالبنغالأمابريطانيا،

متخلفة.ظلتولذلك،البريطانيونأهملهافقدالمسلمين

الهندفيالحاكموانائبقسمام509عامفي

والبنغالالغربيةالبنغال:جزاينإلىالبنغالالبريطانية

جديد.إقليممنجزءاالشرقيةالبنغالأصبحت.الشرقية

خشيةالتقسيمعلىالهندوسالبنغاليينمنكثيراعترض

المسلمينولكن.والسياسيالاقتصادينفوذهمفقدان

الإقليم.سكانأغلبيةيشكلونكانوالأنهمالتقسيمأيدوا

فيوالهندوسالمسلمينبيندمويشغبإلىالصراعأدى

وأصبحتام،119عامالتقسيمالبريطانيونألغى.البنغال

واحدا.إقليماأخرىمرةالبنغال

الهندفيمكانكلفيالاستقلالحركاتبدأت

وأصبحت.العشرينالقرنفيقوةتكتسبالبريطانية

ام(،609عامتكونسياسي)تنظيم،الإسلاميةالرابطة

عامزعماؤهاطالبحيث.المسلمينالهندأقليةتمثل

اسمتحتالهندعنمنفصلةإسلاميةدولةبإنشاءام049

والمسلمينالهندوسبينالشغبأحداثأقنعت.باكستان

تقسيمبحتميةالحكومةزعماءالعشرينالقرنأربعينياتفى

مأ479عامللهندالاستقلالبريطانيامنحتالهند.

الغربيةالبنغالوأصبحت.المستقلةباكستاندولةوأسست

هيالشرقيةالبنغالوأصبحتالهند،ولاياتمنولاية

.باكستانانظر:.الشرقيةباكستان

انفصلتحاليا(.)بنغلادش.الشرقيةباكستان

باكستانوتبعد،الغربيةباكستانعنالشرقيةباكستان

وكان.كما006بحوالىالهنديةالحدودعنالشرقية

لغاتويتكلمون،بالإسلاميدينونباكستانجزأيشعب

الباكستانيونكان.مختلفةوتقاليدثقافاتولهممختلفة

،باكستانسكانعددنصفمنأكثريؤلفونالشرقيون

الحكومةعلىيسيطرونكانوأالغربيينالباكستانيينولكن

المسلحة.والقواتوالاقتصاد

لاختيارام079عامديسمبرفيانتخاباتأجريت

دستوراويضعالتشريعيةالجمعيةمهمةيؤدينوابمجلس

الرابطةوهذهالمقاعد،بأغلبيةعواميرابطةفازتجديدا.

الرحمنمجيبالشرقيالباكستانىبقيادةحزبهي

يؤيدالحزبكان:الرحمنمجيبالشيخباسمالمعروف

أولوفي.الشرقيةلباكستانالذاتىالحكممنالمزيدبقوة

حينذاككانتالتيبمغلادش!ضربامديةوموجةمدمرحلزونيإعصار

شخص00،2662نحومات.ام079عامفيالمنرقية،باكستان

.كثيرةريفيةقرىودمرت.الكارثةهذهفي
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بنغلادسثد:أ،أسستائىحةاهـررأسالرحمنمجيبالثن

:إسراء!-أ:ا!اهـحص1أصهـمحمص.أم671عامكأا!سمقلة

.دأحس!-!يهااحادداشملهأدإلىاطدوأ!ةرئيسا3الحديدالدوأط

أول،حستانبارئيسخان،يحىأجلأم719عاممارس

،نالشرةنالماكستا.-ا.النوا!لمجلممءاجتما
جوليوحمج!

لإحمادالشرقيةباكستانإلىقواتخانيحيىوأرسل

باكستانفيالرحمنمجيبالشيخنفىتم.الاحتجاحات

.ال!حداثهذهإثرعلىالغربية

فيالقتالوبدأ.ال!هليةالحرباندلعت.الأهليةالحرب

عاممارس!من26يوموفي،ذلكوبعد،الشرقيةباكستاد

الشرقيةباكستانالشرقيونالباكستانيونأعلن،أم719

المقاومةجيشوكولوا.بنغلادشاسمتحتمستقلةدوأسة

فيالمدني!تآلافمات.الحكومةقواتضدعصالاتلحرب

فيالهندإلىاللاجئي!تملاي!توتدفقذلك،ت!تالتيالحرب

أجاحسستانيوناأيفماوعبر،الأهليةاللحربالأولىالأشهراأثناء

الهند.داخلإلىالعصاباتحربأفرادمنالشرقيون

وطاردتألدافعباالهنديةالأراضيالحكومةقواتقصفت

الهنديةالقواتاشتبكتالحدود.عبرالعصاباتحربأفراد

وفي.حدوديةمعاركفيحستانيةأبااالح!صمةجنودمع

كستانباداخلا!ندياالجيشتوعلأم719عامديسمبر

أغواتاهزمت.العصاباتحر!رجالإلىوانضمأسثرقيةا

أخربيةاباكستالىالعصاباتحربورجالالهخودمنالمشتركة

.أم719عامديسمبرمن16يوماستسلمتالتى

فيالرحمنمجيبالشيخسراحأطلق.الجديدةالدولة

الدولة.وزراءرئيسوأصبحمنتصراوعاد.أم729عاميناير

.المتحدةالأمإلىبنغلادش!انضمتأم749عاموفي

مشكلاتمستقلةدولةبوصفهابنغلادشواجهت

منلابدوكان.مأوىللا.:منيير.صيره سعسها.الملاكانءح-

كما،الاتصالاتوخطوطالنقلوطرقالتجارةاستئناف

.والمدارسوالمصانعالمستشفياتبماءإعادةمنلابدصان

ولكنالفور.علىتقريباالبناءإعادةبرامجبدأت

الانتشار،واسعةمعاناةفيتسبباالغداءونقصأنحيضا!اتا

الموجهةالاتهاماتكترةالح!صمةهيبةمنأضعص!صما

أصسياسى.اأ!سادباأجهاإ

،أم759عامينايرفيدستورمابنغلادشعدلت

مجيباسعتقال.التنفيذيةالسلطةكلالرئيسلتمنح

مدةوبعد.للدولةرئيساوأصب!!أ!زراءارئاسةمنحمنأا

أصعمياسيةاالأحزابكلأوقف،الح!صمتوليهمنقليلة

فيواحد.حزبذاتدوأ!ةبنغلادشوأعل!،ا!عارضة

القادةقتلحيثخطيرتطورحدثأم،759عامأغسصصا

وسيطرواالبرلمانوحلوا،الرحمنمجيبأسشتىاأ!س!-هـيونا

العرفية.الأح!صامظلتحتجح!صمونلدأوار،مةالح!صعلى

فىضالطاوكانضالاالمعر"ف110ضماءأصم!
سم".هـسحم!ء.حا

العاممننوفصرفيالعرفيةالأح!صامامةح!ر!،الحسعغ
سسص!.-

الشعباختار.أم779عامالرئيسلقبواتخذ.نفسه

بنغلادشلحزبرئيساوأصبح.أم789عامفيرئيساضياء

عامفي.م7891انتخاباتبعدتألفقدكانالذيأ!طنيا

الشعبواختارالعرفيةالأحكامالعسكريونأنهى،أم979

قتل.للدولةرئيساضياءوبقيجديدا،نوابمجلس

عامالرحمنضياءالجيع!فيضابطبقيادةمتمردون

فيرئيساالستار،عبدالرئي!ر،نائبواختير.أم819

.العامذلكمنمتأخروقت

مرة،أم829عامفيأحسكريوناالقواداستولى

محمدحسينالفريقعطهلبنغلادش!.ح!ضمةعلىأخرى

حظر.العرفيةالأح!صامظلفيح!صمهوأقامالدستورإرشاد

،أم849حتى8291عاممنالسياسيةالأنشطةإرشاد

.م8391عاماشئيسلقبواتخذ

أولبإجراءأم،869عاممايوفيإرشادسمح

استقال،أم979عاممنذبنغلادشفيبرلمانيةانتخابات

نفسهليرشيحأم869عامأغسطص!فيالجيشمنإرشاد

ألفهحزبوهو،داللجاتيارئيساأصبح.للدوأ!ةرئيسا

رئيسا.الشعبانتخبه،نفسهالعاممننوفمبروفي.مؤيدوه

إثرهاعلىالبرلمانحلذلكبعدعامةاضطراباتحدثت

عاممارسفيجديدةانتخاباتأجريتثم.أم879عام

الكبيرةالمعارضةأحزابكلقاطعت.أم889
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ضعيفأ،التصويتفيالمشتركينعددكان.الانتخابات

.جدلمحلالساحقجاتياحزبفوزوكان

الناسالافقام،أم099عامأواخرمنابتداء

عامديسمبروفيإرشاد.حكومةضدعنيفةباحتجاجات

محكمةوأصئرئيعر،الرئاسةمنإرشاداستقالأم099

واتهمبعدفيماإرشاد،اعتقل.بالإنابةرئيساالعليابنغلادش

تمت.شرعيةغيربصورةالناريةالأسلحةوحيازةبالفساد

01بالسجنعليهوحكمالناريةالأسلحةتهمةفيإدأنته

.سنوات

،أم199عامفبرايرفيالتشريعيةالانتخاباتاجريت

وبهذا،البرلمانعلىومميوالوطنيبنغلادشحزببهاوفاز

السابق،الرحمنضياءالرئيسأرملةضياء،خالدةكانت

في.بنغلادشفيالوزراءرئيصمنصبتشغلامرأةأول

الحكممنالتحولعلىالبرلمانوافقام،199عامأغسطس!

البرلمانية.الديمقراطيةإلىوالعودةالرئاسي

وأعادتأم،191سبتمبرفيدستورهابنغلادش!عدلت

شرفيا.الرئيسمنصبوصارالوزراء،لرئيصالتنفيذيةالسلطة

فيزلزاليةبحريةوموجةحلزونيلإعصاربنغلادشتعرضت

قتيل)00.138حواليالكارثةهذهخلفتأم،111أبريل

عواميرابطةحزبفاز.جسيمةماديةخسائرإلىبالإضافة

شكلت.أم699فبرايرانتخاباتفىحسيبةالشيخةبرئاسة

حكومة،الرحمنمجيبالزعيمابنةوهيحسيبةالشيخة

ضياء.خالدةالسيدةلحكومةخلفاجديدة

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

دكانص،الجاجالبسغال

الرحمنمجيبالجوتخليج،البنغال

الموف!وعصرعنا

الحكمنظام-أ

القوميةالحكومة

المحليةالحكومة-!

السكان-2

وأصولهمالسكان

الحياةأنماط-ب

ينالد.خ

لسطحا-3

المائيةوالجداولالأنهار-أ

الساحلحط-ب

المناخ-4

الاقتصاد-5

الطيعجةالثروةمصادر

الرراعة-ب

لتصنيعاخ

السمكصيدصناعة-د

تاريخيةنبذة-6

السيا!ميةالأحزاب-

المسلحةالقوات

د-التعليم

-الصحة.هـ

الفمون-و

والحيواناتالناتات!!

الخارجيةالتجارةهـ-

السقلو

الاتصالات-ز

أسئلة

بمغلادش؟الاسميعنىماذا

طاغور؟رابندراناتمن-2

اللونجي؟وماالساريما3

؟البنغالعلىالشرقيةالهندشركةسيطرتمتى-4

للدولة؟الرئيسيةالزراعيةالمنتجاتما

الثلات؟جهاتهامنشغلادشتحدالدولأي6

بنغلادلق؟فيتجريالتيالرئيسيةالتلاثةالألهارما-7

المدد؟يسكسونالدينالسكاننسبةتبلغكم8

بانز؟السندرما-أ

الأزهار.نباتاتمنلمجموعةالشائعالاسمالبئفسج

جمئالبنفعمئفىينمو.الجاذبيةشمديدةالبنفسجوأزهار

وفي،المعتدلةالمناطقفيخصوصاتقرسا،العالمأنحاء

أولفىمجموعاتفييزهر،الاستوائيةالجبليةالمناطق

الخمس.البتلاتذاتالأزهارقلبيةأوراقوتغطي.الربيع

مننوع005وهناك.رقيقساقعلىزهرةكلوتنمو

المفضملهوالأرجوانيأوالأزرقالبنف!جلكن،البنفسج

العالم.نطاقعلى

الرائحةبسببالحلووالآسيويالبنضس!إلأوروبيسمي

فىتتفتحالتيالبنفسجيالأزرقاللونذاتلازهارهالطيبة

والضفافالغاباتتحتالظليلةالأماكنفيالربيعأوائل

أوراقهاأجلمنالحلوالبنفسجشجيراتوتزرع.المشجرة

التيأزهارهاأجلومن،الشايصنعفيتستخدمالتي

الزيتويستخدم.العطريةالزيوتمننوعمنهايستخرج

البنفسجأزهاروتنقع.والمشروباتللحلوىنكهةلإعطاء

كما.الحلوىصناعةفىوتستخدمسكريمحلولفيالحلو

الفطائر.تزيينفىالحلوالبنفسجأزهارتستخدم

ذووهو،الكلاببنفسجيسمىآخرنوعوهناك

التشابكإلىتميلوبتلاتشاحبةزرقاءأرجوانيةأزهار

فيالنبتةوتنمو.لأزهارهالطيبةللىائحةكذلكسمىالحلوالبنفسج

الظليلة.الأماكن
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والأماكن،الغاباتفيالنوعهذاوينموبعض.معبعضها

.الجبالوفوقالمعشوشبة

زهرةيسيىالبنفسجمنآخرنوعأيضاوهناك

وأكثرحجماأكبربتلاتذاتزهرةوهى،الثالوث

زهرةمنأنواععدةوتوجدعموما.شاحبولوناستدارة

تلكمثلالجافةالعشبيةالأراضيمناطقفيالبريةالثالوث

البحر.قربتنموالتي

يمكنالثالوثوزهرةالبنفسجمنعديدةأنواعهناك

فهىالإفريقىالبنفسجباسماالمعروفةالشجيرةأمازراعتها.

محتلفة.فصيلةإلىتنتمي

.الزهرةبمالمثلثالبنفسج:أيضاانظر

البنفسج.انظر:الأصدر.البئفسج

جميدة،أزهارذومدارينباتال!!ريقياليئفسج

حقيقيابنفسجاليسوهو.الشكلقلبيةجعدةوأوراق

سينتبويى.أيضاويسمى

إفريقينباتوهو

المنازلفيويزرعالموطن

ويزدهر.واسعنطاقعلى

الحرارةدرجاتفىالنبات

الغنيةالتربةوفي،المعتدلة

المتحللة.المادةأيبالدبال،

بين8يتراوحلارتفاعوينمو

ا!فريقي.البنفسجاقيا!زهارأما3.أوه

فتنموسم،5.2عرضهايبلغ

زهراتثلاثمنعناقيدفي

الأبيضبينألوانهاوتتراوح،دقيقةسيقانعلىأكثر،أو

البارونمنسينتبولااسمجاءوقد.والبنفسجىوالوردي

عامالنباتاكتشفالذيإلير-بولمسينتفونفولتر

.أم298

.الزهرةايضا:انظر

مننباتاثلاثينعلىيطلقاسمالكلبسنبدمسج

منالمعتدلةالمنطقةفيالنباتاتهذهوتنمو.السوسنفصيلة

بسببالكلبسنبنفسجوسميت.الشماليالكرةنصف!

الكلب.أسنانتشبهالتي،الصغيرةالمدببةالبيضاءأبصالها

الربئالمبكر،فىالأرضمنالنباتاتتلكبادراتوتنبثق

تورقانقبلالمهارضوءمنكبيرقدرعلىوتحصل

بظلالها.الأرضوتغطيالأشجار

رمادية،الناعمةالكلبسنأوراقالبنياللونيزين

ولأزهارهامباشرةالأبصالمنتخرجالتيالاخضرار

الربيع.فيتطهرالعطرطيةسيةزهرةالكلبسنبنمسج

وأاللونقرمزيةوتكون،الخلفنحوتتقوسبتلات

صفراء.أوبيضاء،أو،أرجوانية

وقد.بكثرةيزرعالبنفسجمننوعالمئنهتاليئفسج

وأزرقاءأوبنفسجيةأوأرجوانيةالجميلةأزهارهت!صن

هذهمنمزيجاأو،قانيةحمراءأوبنيةأوبيضاءأوصفراء

قصيرةتنمو،نبتةالمثلثوالبنفسجبعضها.أوكلهاالأأ!انا

بعضفيهايتوافرالتىالرطبةالأماكنفىجيدبشكلىو

سلالتين.منهجيننباتاصشائعاألمثلثاأضفسجار.الظ!!

أنواعوهناك.واحدةسنةالحدأئقيةالانواعمعظموتعيم!

الأقل.علىلمشواتثلاثتعيمشأيمعمرةأخرى

وبهجةالقلوبعمفوأيضاالمثلثأجنفسجاويسمى

البريةالبنفعمئالمثلثزهرةأما.الرابةوزهرةالنساء

المثلثالبنفسجزهرةأيضاتسمىوالتى،الأوروبية

كثيرا.أصغرأزهارذاتمعمرةفنبتة،الحقية

.الزهرة:أيضاانظر

الناعمةأزهارهتتشكل.البمفسجفصيلةإلى!شمياللثلثالبنفسج

الظليلة.الرطبةالأحواءفيويممو،مختلمةألواد!يالخحلية
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بنفسجية.أوأرجوانيةرقيقةصبغةالزاهياليئفسجي

و.هـ.بيركنالإنجليزيالكيميائياكتشفأم856عامفي

عنهاتنتجالبوتاسيومكروماتوثانيالأنيلينأكسدةأن

البفيهجياللونويعد.الاممسدةانظر:.الصبغةهذه

لونأولوكانالفينازاين،مشتقاتمنمزيجاالزاهي

الفحمقارمركباتمنعليهالحصوليمكنصناعى

الكيميائية.الحجري

الصبغة.:أيضاانظر

م(.7691-1981)جريفزوايلدربنفيلد،

لمعالجةجراحياأسلوباأتقن،كنديأعصاباختصاصي

بعضفيالصرعنوباتتنشأ.الصرعمرضأنواعبعض

بنفيلدابتكروقد.بالدماغالتالفةالصغيرةالخلويةالعناقيد

بالجراحة.واستئصالهاالخلاياهذهلرصدطريقة

الأجزاءبهرصد،للدماغمساحياتخططابنفيلدوضيع

يوأماوبين.للجسمالختلفةالأنشطةفيتتحكمالتي

تمريرعندمؤقتخللمنوالذاكرةالكلاموظائفعلى

الطريقةوبهذه.الدماغمنمعينةأجزاءعلىكهربائيتيار

الكلامفييتحكمالمو!إلذيتحديدبنفيلداستطاع

حثأنأيضااكتشفكما.المخمنالأيعسرالجزءخلف

يساعد-كهربائيا،المخمنجزءوهو-ا!دغىالفص

وخلص.الختزنةالقديمةالتجارباستحضمارعلىالذاكرة

الصدغي.الفصفييختزنالذكرياتمنجزءاأنإلى

المتحدةبالولاياتواشنطنفيأسبوكينفيبنفيلدولد

عامبإنجلتراأكسفوردجامعةفيوتخرج،الأمريكية

صنزجامحةمنالطبفيالدكتوراهإجازةونال.ام619

عام،الأمريكيةالمتحدةبالولاياتميريلاندبولايةهوبكنز

فىوأسه!كنديا.مواطناصارأم349عاموفي.ام189

الذيالعصبيالجهازلدراساتمونتريالمعهدالعامنفس

.أم069عامالخدمةمنتقاعدهحينإلىإدارتهتولى

التيالنباتاتمننوعا07علىيطلقاسماليثقسيلأ

بينالبنقسيةنباتاتتتراوح.الجديدةوغينياأستراليافيتنمو

الشجيراتإلىالعقدكثيرةالسيقانذاتالصغيرةالأشجار

الكثيفة.

منفقطقليلوينئجزء،متشابهةغيرالأزهاروأغلب

الخشبيةالبذورقرونتبقىماوغالئا.بذوراالبنقسيةأزهار

بفعل،لتتفتحتمستثارأنإلى،سنواتلعدةمتفتحةغير

.الأدغالحرائقحرارة

العسل،أبوسومبوساطةالبنقسيةأنواعبعضتتلقح

هاماتعلىتقفزالتي،الصغيرةالكيسيةالحيواناتتلك

.اللقاحوحبوببالرحيقللتغذيالعريضةالأزهار

بشقسيةعلىالفصجلةوتشتمل.الجديدةوغينياأستراليافيتنموالبنقسية

اليسار(.)علىالحمراءوالبنقسية(اليمين)ع!الجنوبيةالسهول

الغربىالجنوبفيالبنقسيةأنواعمنعددأكبرويوجد

التيالجنوبيةالسهولبنقسيةالأنواعهذهوتضملأستراليا.

إلىيضربأخضرلونذاتأسطوانيةأزهاررؤوسلها

منكلوينمو.جذابةأزهارلهاالحمراءوالبنقسية،الصفرة

.المشجرةالمكشوفةالأماكنوفىالمروجفيالنوعينهذين

الفضة.شجرةأيضا:انظر

.المصرف:نظرا.البئك

المنظماتان!:للتئمية.الإسلاميالبئك

والثقاقي(.والإعلاميةالاقتصاديةوالمنظمات)المؤسساتالإسلا!

ألماني،جغرافيأم(.49-ء1)858ألبرشتبئك،

الجيومورفولوجيامصطلعاستخدمواالذينأوليعد

نإقالمنوأول،الارضسط!حمظاهرتطورإلىللإشارة

المقارنةطريقعنإليهاالوصوليمكنللمطرالفعليةالقيمة

الخريطةاقتراحصاحبوهو،منهيتبخروماالمطربن

بجامعةللجغرافياأستاذاعمل.أم198سنةللعالمالمليونية

أهميةالخرائطبنكوأولىام،1885198سنةمنفيينا

الدقيقةالمضبوطةالخريطةلأن،الجغرافيةالدرأسةفيخاصة

ق!قوبالتاليقصير،وقتفيكبيرةمساحةرؤيةتتيح

الدراسة.ممهولة

وهو،العالمفيمالماليةالمؤسساتأهممنإفجلثرانجك

النقديةالاوراقجميعويصدرلبريطانيا،المركزيالبنك

منقليلقدرإلىبالإضافةهذا،المتحدةللمملكة

وهو،الشماليةوأيرلنداأسكتلندابنوكعنالإصدارات

العملاتاستبدالعملياتجميعفيرسميايتعامل

واحتياطيالدولةخزينةحسابللحكومةويدير،الأجنبية

الأجنبية.العملاتصرفومدخراتالإلمشرلينيالذهب
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الحزءصمموقد.لدرممدينةثرلمحدنيرلشارعيم!يإنجلترابنك

عشرالثامناغرناأواحرفيسونجوناحميراالمىمرأحسفليا

المبانيوأغلحيةالعلويالحرءودى!منمر.التاسئالقرروأوائل

القردسوالتلاتيمياتالشريمياتفيبيكرهيرلرتاحسيراالداحلية

العشرين.

بنوكخاصة-نيابريصدإفياشئيسيةالتجاريةللبنوك

يردالنقديةالسيولةمنكبيرقسم-أضدنفيالمقاصة

بنوكتستعم!أنيم!ش.إنجلترابنكفيأ!دائعامندخلها

نآمنأجةالماالمواردلتحوي!إنجلترابنكتسهيلاتالمقاصة

بينالمعلوماتلتبادلالرئيسيةالقناةهوإنجلتراوبنكلاخر.

المالية،السياسةبمسائليختصفيماالمقاصةوبنوكالحكومة

السياساتهذهمث!!فيالحكومةإلىالمشورةيقدموهو

إنجلترابنكيصدر.المفعولنافدةتكون!يليساعدها

المعاملاتإلىويرشدللحكومةالأموالحسالاتفواتير

منيم!شالطريقةوبهذه،العالميةالنقدأسواقفيالتجارية

البنوكمنالمقترحةالربويةالفائدةأسعارفيالتح!صما

والمودعين.أطدائنينالمؤسساتوباقيالتجارية

ملكاكانوقدم،4961!شةفيإنجلترابنكتأس!

الذيالعاموهو،أم469سنةحتىالأسهملحامليخاصا

بال!صامل.رأسمالهالحكومةفيهاشترت

الأقطارتزوداقتصاديةمؤسةالاسيويالتنميةبنك

.الاقتصادينموهالدعمالفنيةبالمساعداتبآسياالنامية

ويقرض.فقطالأعضاءالدولعلىالبنكقروضوتقتصر

كما،الخاصةالاسعتثماريةالمشاردغأصحابالبنكهذا

البنكهذاأنشئوقد.الخاصالمجالفيبالاستثماريقوم

والشرقلآسياالاقتصاديةالمتحدةالأملجنةبوساطة

منها،دولة47البنكبهذاالأعضاءالدولوعدد.الأقصى

أمحضويةوا.صناعيةدوأ،81و،ناميةآمميويةدولة92

لأيالمنتميةأو،اطتحدةالأمباالأعضاءالدوللكلمفتوحة

الدولةكونأسةحاوفي،المتخصصةمؤسساتهامنمؤسعمة

متقدمةتكونأنمنبدفلاآسعيويةغيرالاشتراكفيالراغبة

أسعضوية.بايسملهال!!اقتصاديا

الامميوي،التنميةبنكأ!ضويةدولةأيتنضماعندما

ليكونبالبنكالمالمنمحدذامبلغاتودعأنمنفلابد

للبنك،العامالمالرأسمنجزءايصبحالمبلغوهذارهنا،

أيضاالبنكويقدم.البنكقروضأغلبفييستخدمو

تأتيالصندوقهذاوأموالآسيا.تطويرميزانيةمنقرشضا

والقروضالأعضاء.يقدمهاالتيالاختياريةالتبرعاتمن

فيهاالأرباحوفوائدالأمد،اطويلةقروضبتقديمهايقومإشتى

وقد.لالشكالعامالمالرأسلقروضفعلمنق!! ..تدكمااتلك

ومصادر،الزراعةأضطويرقروضاالا!ميويالتنميةبنكقدم

الخطط.منوغيرهاوالصناعة،الطاقة

ومقرم،6691عامعملهالآسيويالتنميةبنكبدأ

بالفلبين.مانيلابمدينةرئاسته

بنوكو!لا!ىا!ؤ،الا!!ارمؤلسهاتمنالتووولئك

منمكونةهيئةتديرها،تبادليتولمحربنوكتقريبافيرأضوا

توزيعهيعادالأرباحصافيانأضبادليةاصفةوتعني.مديرين

وليس،للمصرفأصدائنونأههوالمودعون.المودع!تعلى

التصويت.طريقعنالقراراتاتخاذفيلمملصهآأ!م

وحساباتالدفاتر،حساباتالتوفير:مننوعانوهناك

يسحبأنللمودعيمكنالدفاترحساباتوفي.الودائع

منللسحببالنسبةأمامسبقا،البنكإشعاردونأمواله

مسبقا.البنكبإشعارمطالبالمودعفإنأ!دائع،احساب

الغالب،فيالسلطاتتنظمالمودعينأموالولحماية

فيرئيسيةبصفةأجنوكاتعملالتوفير.بنوكامعتثمارات

فيالأجلالطويلةالحكوميةالعاديةالأسهمافيالامشثمار

صكوكالأخرىالا!ستثماراتوتشمل.المرهونةالعقارات

الاستهلاكية.والقروضوالسندات،التأمين

عشرالثامنالقرنأواخرفيالتوفيربنوكأوائلأنشئت

علىتعمل،خيريةمؤسساتكانتبدايتهاوفي.الميلادي

الطبقةمنوالمعوزينللفقراءالاقتصاديةالحالةوتحسينتنمية

الشريعةلأحكامتخضعأنإماالتوفيروبنوك.العاملة

لاوهذه.ربويةتكونأنوإماانربا،تحرمالتيالإمعلامية

معها.يتعاملأنللمسلميحل

.الدمنقل(بمالدم)غلالدمان!:.الدميئك

منللدولقروضاتقدمدوليةمنظمةادوليافي

للحكوماتالمالتقرضوهي.أضسميةامشروعاتأجل

فيالخاصةوللمؤسساتلها،أضابعةاوالوكالاتالأعضاء

واسمه،الوكالاتأحدالدوليوالبنكالأعضاء.االدول

فىويضم،والتنميةالإعمارلإعادةالدوليالبنكالرسمى

علىالدوليالبنكيحصل.دولةوخمس!تمائةعضويته
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السوقمنالاقتراضمنأوالأعضاء،الدولمنموارده

العالمي.

محافظينمجلعي!خلالمنالدوليالبنكيعمل

ويعطي.باختيارهمالأعضاءيقومتنفيذيا،مديراوعشرين

علىالحصولعنتعجزالتىالأعضاءللدولقروضاالبنك

هذهوتساهم،مناسبةبشروطأخرىمصادرمنالأموال

اقتصادهاتنميةعلىالأعضاءالدولمساعدةفيالقروض

فيالخاصالاستثمارعلىالدولىالبنكويشجع،الوطنى

المعاونةالخدماتمنالعديديقدمكماالأعضاء،الدول

عقداقتصاديمؤتمرفيالبنكهذاتأسه!.لأعضائهالفنية

الأمريكيةالمتحدةبالولاياتبنيوهامبشايروودزبريتونفي

فيمقره.ام469عامالفعلىنشاطهوبدأأم،449عام

سي..ديواشنطن

الموسوعةفيعملةذاتمقالات

الدوليةالتمويلمؤسسةالدوليةالتمميةرالط!

الغداءمخزونووذربريتون

الدوليالنقدصندوق

انظر:.والتئميةالإعمارلإعادةالدوليالبئك

الدولى.البنك)جدول(بمالمتحدةالأم

فيالممتخدامهيمكندلعظاممستودعالعظاملئك

لإصلاحالعظامالأطباءيستخدمحيث،الجراحيةالعمليات

العظامأجزاءلحشوأو،المريضةالعظاموألمشبدالالكسور،

والكبار.الأطفالفيالموجودةغير

الأشخاصمنالعظامبنكفيالمحفوظةالعظامتأتي

جراحية.بعمليةأوبالبترالصحيحةعظامهمأزيلتالذين

رقيقةقطعأوشمرابصغيرةإلىالعظامقبماويجري

للتأكدحذرةجرأحيةأساليبوتستخدم.تخزينهاليسهل

بالممتخدامأوبالتجميدوتحفظ.معقمةالعظامأنمن

خاصة.كيميائيات

بوساطتهايتم،الربحتستهدفلاوكالةالعيونلبط!ك

مباشرةموتهمبعدأشخاصمنتؤخذالتيالعيونتوزيع

هؤلاءيجريخصيصا.مدربينجراحينأيديعلى

نتيجة،للمكفوفينالقرنيةزرعتسمىعمليةالجراحون

الشفافةالطبقةهيوالقرنية.القرنيةقرحةتسببلأمراض

تتكون.العينإلىالضوءخلالهامنيدخلالتيالخارجية

المركزيالجزءعنعوضاسليمقرنينسيجزرعمنالعملية

المتقرحة.القرنيةمن

بعدفقطقصيرلوقتللجراحةصالحةالعينتظل

بنكإلىتؤخذأنيجبالسببولهذا.الجسمعنفصلها

عيونالجراحيستخرجأنويجبإبطاء.بدونالعيون

أوعيةفيويعبئهاالموتبعدساعاتثلاثخلالالمتبرع

إلىبسرعةالأوعيةوترسلتماما.التجمددرجةفوقخاصة

كانتإذامالتقريربعنايةالعيونتفحصحيث،عيونبنك

علىيشرفالذيالعيونجرأحويلغ.للجراحةصالحة

فيرسل،العيونبوصول،الجراحةينتظرونمرضىعلاج

بعدالحالفيالعمليةوتجرىالمستشفىإلىالمريضالجراح

العين.وصول

الولاياتفيأم449عامعيونبنكأولأنشئ

وبلادمدنفىالعيونبنوكمنكثيروفتحت.المتحدة

نأيجببأعينهمالتبرعيريدونالذينوالناس.أخرى

المنتظرونوالمتبرعون.عيونبنكفيأسماءهميسجلوا

متبرعونأنهمتؤكد،قانونيةمستنداتيوقعواأنيمكن

هذهمثلعلىالشخصيوقعلموإذا.وفاتهمعندبأعينهم

قانونياإذنايعطيأنيجبأقربائهأقربفإن،المستندات

قدبهاالمتبرعالعيونوبعض.الموتبعدالعيونبفصل

العيونهذهمثلولكن.القرنيةلزراعةصالحةغيرتكون

والبحث.للدراسةتستعملأنيمكن

الممارف(.)أواعالمصرفان!:.المركزيالبئك

دمويةمعركةأكبرهلبنكرمعركةمعركلأ.هل،بئكر

-أم)775الاستقلالأجلمنالأمريكيةالحربفي

جندي000.1منأكثرفيهاجرحأوقتلفقدأم(.783

الأمريكيين.الوطنيينمن004وحواليبريطانى

حاصرعندماأم()775يونيوفيالمعركةتلكنشبت

بوسطنفىالبريطانيالجيش،المستوطنينمنالاف

جيجتوماسالبريطانيالفريقوقام.بماساشوسيتس

مرتفعاتعلىالواقعةالتلالتحصينمؤداهبتخطجط

،الأمريكيونالوطنيونوقرر.بوسطنبجنوبدورشيستر

عبر،تشارلستونجزيرةشبهعلىالواقعهل،بنكراحتلال

فرقوحصنت.بوسطنجنوبالواقع،تشارلصنهر

واحتلت.بولممطنمنيملالقربالذيبريدتلالوطنيين

بنكرهل.الاحتياطيةالفرق

التالياليوممنالباكرالصباحفى،البريطانيونبدأثم

تشارلزنهرجندي005.2حواليعبرحيث،التحركشي

الأمريكية-الفرقووأجهتهمهاو.وليماللواءقيادةتحت

محصمنخطخدفمن-بريسكوتوليمالعميدبقيادة

ولكنهم،مرتينالبريطانيونوهاجمهمبريد.تلقمةعلى

البريطانيونهاجمهمثم.الوطنييننارمواجهةفيتقهقروا

نقصايواجهون-المرةهذه-الأمري!جونوبدأ.الثالثةللمرة

فرقمنالمزيدعلىالحصمولمنيتمكنواولمالبارود.في
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تقهقروبهذالنكرهل.منطقةفيالمرابطةالمساندة

.تشارلستونجزيرةشبهمنالأمريكيون

خلاصةأجمن!صيات!تاخائر.خمائر،اليئكرياتين

هاضمة.إنزيماتعلىتحتوي،البن!صياسغدةمننسيجية

مسحوقش!صلعلىإعدادهابعدعلاجاالخلاصةوتستخدم

الخنازيربن!صياسمنالبنكرياتينولستحلص.الكريمبلون

لأولئكناحياأتينلبن!صياالأطباءاويصف!.رخالطارلأبقاوا

حمضتدفقإيقافتتطلب،معديةاضطراباتيعانونالذين

اباتالاضم!إحدةلتخفيفيصفونهكما،الهيدروكلوريك

.الأخرىالأطعمةوااللبنهضمفيوللمساعدة،المعوية

هى:رئيسيةإنزيماتثلاثةعلىأسن!صيات!تايحتوى

أصتوياتأتحي!انتيالأميلوبسينأوالبنكرياسأميلاز-أ

إلىأسدهونايحيلأ!ذياالبنكرياسليباز2-س!ص.إلى

أ!ذياالتربسين3-.دهنيةوأحماضكيميائيجليسرول

أمينية.أحماضإلىالبروتيناتيحيل

البشرفييوجدالجسما،أعضاءأحداليئكرياس

الهاضمةالعصاراتالبنكرياسيفرز.أغقاريةاوالحيوانات

الإنسولينيفرزكما،الطعامأض!صميرالضرورية

علىللمحافظةضروريانهورمونانوهما،الجلوكاجونو

الأيض.واالسكرتوازن

إلىمائلأصفرلونذاتغدةالبشريوالبن!صياس

حوائيوعرضها.سم2.ز51لينطوأ!ايترازح،الوردي

أصبم!صياسايأخذو.سم2،هحواليوسم!ئها،سم.83

الأمعاءامنالأولاالجزءويلتف.المعدةخلفعرضياموقعا

البنحرياس.حولحلقةشكلعلىعشر()الاثناالدقيقة

منالبنكرياسيفرزهاالتىالهاضمةالعصاراتوتتدفق

علىالإفرازويحتوي.الدقيقةالأمعاءإلىخاصةقناةخلال

داخلالأحماضوتعادلالهضمعلىتساعدوأملاحماء

علىفتساعدالإفرازفيالموجودةالإنزيماتأما.المعدة

.والدهنياتوالنشوياتالبروتيناتتكسير

الخلايامنصغيرةعناقيدالبشريالبنكرياسفيتنتشر

الخلاياهذهوتفرز.لانجرهانسجزرتسمىالخاصة

أنواعمنالعديدوهناك،مباشرةالدمفيالهورمونات

خلاليوتنتجبيتا.وخلاياألفاخلايمامنها،الجزريةالخلايا

مختلففيالخلاياإلىالدمعبريرالذيالإنسوأسينبيتا

تناولعلىالخلاياالإنسولينويساعد.الجسمأعضاء

السكر،مننوعكوزوالجلو.وامشخدامهالدممنالجلوكوز

البنكرياسافرزمافإذا.الجسملخلاياالرئيسيالوقوديشكل

إلىذلكيؤديفسوفاللازممنأقلكميةالإنسول!تمن

.السكريالداءأشكالمنحطيربشحلالإصابة

لااص!اضاة

ياإافحا!ححصدحا%!

الصمراءقاة

إلىال!صياسقاةحلالص!تعسرححاصمةعصارةالبنكرياسيفرز

.الدم!ىوالحلوكاحودالإنسول!!هورمولىيثررسما،أ!دقيقةاالأ!عاءا

الذيالجلوكاجونفتفررالبن!صياسفىألفاخلاياأما

إلىوإضافته،الخزونالجلوكوزتحريرفيال!صديساعد

تنظيمعلىمعاوالإنسولينالجلوكاجونويحافظ.الدم

.الدمفىالجلوكوزسكرمعدل

الموسوعةفىصلةذاتمقالات
الهضمىالحهازالسكريالبولالألسوايرا

الدواءالإنسادحسمححافىر،الحمكرياتي!

الأعضاءمنيؤخذلذيذلحمالعجليئكرياس

)الغدةالتوتةوتنتج.معينةصغيرةلحيواناتأرراخليةا

فىيقدمالذياللحمهذاالصغيرةأطعجوأ!أصعترية(ا

الحيواناتبنكرياسأما.البلدانبعضفيالرأقيةالمطاعم

بيليبنكرياسأوالمعديالبنكرياسشيسمى!نا،الأكبر

التوتة.بنكرياسكثيراويشبه

منمختلفةأنواعإلىالتوتةيقسمونوالجزارون

والنوع.والقلبيوالصدريالحلقيضمنهامن،البنكرياس

يأتيالانواعوأفضلالحلقيالنوعمنمضغاأسهلالقلبى

معتدريجياالتوتةتنكمشإذ،الصغيرةالعجولتوتةمن

أ!مر.افيالعجلتقدم

مأ547عامفيوقعتبنكيمعركة.معروليئكي،

إلىجيشاإنجلترا،عرشعلىالوصى،سومرستقادعندما

ملكةماريبينزواجابالقوةيتمأنمحاولأأسكتلندا،

فيماصارالذيإدواردالشابالأميروبينالأسكتلندي!ت،

سومرستكسبوقدإنجلترا.ملكالخام!رإدواردبعد

التاجينبيناتحادلإقامةفرصةأيةخسرولكنهالمعركة

بماريالأسكتلنديونبعثحين،والأسكتلنديالإنجليزي

فرنسا.بلاطإلى
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لكونهعالميةأهميةله،الوسطىأمريكافيصغيربلدلئما

بنما،مضيقيشملوهو،تجاريونقلمواصلات!ركز

المحيطبينيفصلاليابسةمنضيقانطاقايمثلالذي

منالأوسطالجزءمنبالقربالهادئوالمحيطالأطلسي

بينمالتصملبنماقناةتمرالمضيقوعبر.الغربىالكرةنصف

منلتنتقلعامكلالسفنآلافالقناةعبروتمر.المحيطين

حولطويلةرحلةتتجنبوبذلكألاخر،إلىالمحيطينأحد

تؤديبنمافإنهذاوعلى.الجنوبيةلأمريكاالجنوبيالرأس

هذاعلىيطلقوأحيانا.العالميالنقلنظامفيرئيسيادورا

الذيالدوربفضلوذلك،العالميةالطرقملتقىاسمالبلد

.أم419عاممنذيؤديهيزاللا

الشمالية،لأمريكاالجنوبيالوفعندبنماتقع

حدودنحومنهاالشمالإلىالواقعةاليابسةمع-وتشكل

الشماليةأمريكاقارةمنالجزءذلك-الجنوبيةالمكسيك

سجهضيقبلدوبنما.الوسطىأمريكابامعميعرفالذي

الشمالمنويحده،منحنشكلفيالشرقإلىالغربمن

الغربومنكولومبيا،الشرقومنالهادئالمحيط

ريكا.كوستا

القريببنمامنالجزءذلكالمنخفضةالأراضيتغطي

يطلقوأحيانا.الهادئالمحيطوساحلالأطلسيلحماحلمن

لجزءلمتاخمتهالكاريبيالساحلاسمالأطلسيساحلعلى

وتشغل.الكاريبيالبحرباسميعرفالأطلسيالمحيطمن

وهناكلبنما.الداخليالإقليممنوأسعةرقعةالجبال

عاصمةهيبنماومدينة.الشرقفيوالسبخاتالغابات

فيها.مدينةوأكبرالبلاد

المستيزو،المولدينمنبنماسكانثلثيمنأكثريتألف

ومن(أمريكيينوهنودبيضاباءمنالمنحدرون)وهم

بيضآباءمنالمنحدرون)وهمالمولاتو،الخلاسيينالمولدين

خالصأصلفمنفهمبنماسكانباقيغالبيةأماوسود(.

أبيض.أوأسود،أوأمريكيأوهندي

نأحدثوقد.الحاليةبنماأستوطنمنأولهمالهنود

عشرالسادسالقرنإبانالهنودعلىالأسبانتغلب

عاموفي.عام003زهاءبنماوحكموا،الميلادي

تابعةمقاطعةوأصبحتأسبانياعنبنماانفصلتام،182

على!ردهاأعلنتأم309عاموفىكولومبيا.لدولة

مستقلة.دولةوأصبحتكولومبيا،

تاريخفىرئيسيادوراالأمريكيةالمتحدةالولاياتأدت

عامبناؤهاأكتملالتيبنما،قناةأنشأتفقدبنما،

منوالعسكر!نالمدنيينمنالكثيربنماإلىووفد.أم411

المائيةالطرقأهممنوهىفيها،بنماقناةموقعمنلتمهرتهاتستمدبنما

عبريقعالذيفيريتاتشرجسر)أعلاه(الصورةفيويرى.أ!المافي

البلاد.عاصمةبنما،مدينةمنلالقربالقماة

وتشغيلهاالقناةحمايةبغيةالمتحدةالولاياتأبناء

منطقةفيلسكنهممكاناهؤلاءاتخذوقدوصيانتها.

واستولتبنما،قناةبنطاقتدعىللقناةمتاخمةخاصة

أموالدفعمقابلوالنطاقالقناةعلىالمتحدةالولايات

لبنما.

علىالمتحدةوالولاياتبنماوقعقأم779عاموفي

عامبنماإلىالقناةنطاقملكيةبموجبهاالتمعاهدة

القناةملكيةتؤولأنعلىالمعاهدةنصتكما.أم979

التفاصيلمنولمزيدأم.999عامديسمبر31فىبنماإلى

.قناةبنما،ان!:،القناةونطاقالقناةعن

تبحرأنالبلدانمنلكثيرالتابعةالتجاريةالسفنتفضمل

والأجورالرسومانخفاضإلىذلكومردبنما،رايةتحت

السفن.علىبنماتتقاضاهاالتي
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الحكمنظام

ومن.جمهوريةبنمافإنالدممتور،عليهنصلماوفقا

وحريةالتعبيرحريةللشعبالد!متوريمنحهاالتيالحقوق

منعشرةالثامنةللغواالدينبنماسكانويتمتع.العقيدة

.الانتخاباتفيالاقتراعبحةىتجاوزوهاأوالعمر

رثيسالوطنيةبنماحكومةيترأس.الوطنيةالحكومة

ويقوم.!شواتخمسلمدةالشعبينتخبهللحمهورية،

دفةتسييرفىالجمهوريةرئيسبمساعدةالوزراءمجلس

ويشخب.البلادقوان!تبسنالوطنيةالجمعيةوتقومالحكما.

مشوات.خمسلمدةالجمعيةهذهأعضاءالشعب

لعيةإداريةاصة!مناتسعإلىبنماتمقسما.المحليةالحكومة

إلىبدزرهاألمناصةأ!اهدهتسقسمكما.المحليةالإدارةتنظيم

أحولحاك!اتعي!تالجمهوريةرئيمه!يتولىر.بلديةمناطق

أسسها.ومجاالمناطقمديريالشعبوبنتخب،إداريةمنطقة

حزبأحجرالرسميلهالموثوثبمماحزبيعد.السياسة

فييدح!!،أخرىكبيرةأحزابوثمةبمما.فيسياسي

الديمقراطىوالحزب،النصرانيالديمقراطىالحزبعدادها

الوطنية.الجمهوريةأطيبراليةاحةوالحر،الثوري

بنما،شىصمالمحاأعلىهىالعلياالمح!صمة.المحاع

أفتتأو.أصغرىاآالمحاص!المستأنفةالقضايافىوتنظر

موجزةحقائق

دمحا.:العاممة

الأدسالمجة.ا:الرسميةاللغة

سحا.جمهورية.الرسمىالاسم

2.كم00278:المساحة

إلىاحتمالامن،كم066:العربإلىانترثم!ةالقصوىالمسافات

الأطلصي.االمحيطحهةمرالساحبالحطح10230:الححوب

أحصيي.102:اكادئاالمحيطحهةمر،كم!63

البحر.!ع!لوقم.4753لارو؟بركاد:الارتفاع

أحواحل.اممحاداةالحرسص!!مستوى:مستوىأدنى

أم(:669لعامأخقديرياأحس!طدا)عدد:السكانعدد

لس!ة.2لأ000407

اك!2.شحصا3د:السكانيةالكتافة

.الأرياثافي./47والمددفي53./:السكانىالتوزيع

!سمة.2)932632أم(:9!.تعدادحسبالس!صاد)عدد

سحمة.0003692م(ة1002عامالتقديرياصسكادا)عدد

والأسقارالسكروق!صالأرروااطور:الزراعة:الرئيسيةالمنتجات

اغاصوليا.اوأصيص!اوالدحاحرأصتساميةاوالدرةال!!1والحلي!

صيد.الأصعمةواالمفطةا!متحاتر،الإسممتالترو،ت:التصنيع

الآلشو!ة.،الرو!كاد:الأسماك

س!ا.لحمهوريةالوطنيةالترليمة:الوطنيالنشيد

الطر:،ا!سرىاالوحدةلمعر!ةالحلسورا.اشئيسيةالوحدة:العملة

.لنقودا

عشرمدةالرئيسيعينهمأعضاءتسعةمنالمحكمةهذه

المحاكمعلىفتشتملبنمافيالصغرىالمحاكمأما.سنوات

(،مختلفةفتراتفيتنعقد)التىأطوافةاوالمحاكم،الوسطى

البلدية.والمحاكم

نظامية،مسلحةقواتلبنماليس.المسلحةالقوات

هذهوتمثل.العامةالقواتواجباتمنالأمنوحفظ

والبحريةالمدنيأطيرانواالمدنيةالشرطةالمدنيةأ!واتا

نحوبمجموعهاالقواتهذهعناصرعددويبلغ.المدنية

اختيارية.والحدمةعنصر.00013

السكان

منأكثربنماسكانيبلكلدد.وأصلهمالسكانعدد

بمعدلالسكانعددويتزايد.سممةالمليونزنصفمليون!ت

يقطنونالسكانمن%53حوافيوهناك.%2قدرهتقريبي

المناطقفييقطنون%47وحوالي،الحضريةالمناطقفي

مدينةهىالسكانعددحيثمنبنمامدنوأكبر.الريفية

.أم309عاماعتمدبنماعلم

الأماسةتمتا!ديهالررقاءوالعحمة

!ترمزالحمراءالمحمةأماوالمقاء.

والقا!لى.السلصهآإلى

الرسمىالدولةشعار

لاتينيةكلماتيحمل

محفعةأجل)منمعماها:

الشعارهذايشير(.العالم

بنما.قناةدورإلى

الكاريميوالبحرأكادئاالمحيصأبينالأرص!مرضيقاضرلطاتحتلبنما

الأطلسى.المحيطسحرءايت!!لالدي

علما!!3اضلجيةالمنخديخىأمريكا-ءسفيول29عر!)المخض

لأ؟ع"لأسالمكسكحلل!3ئىلأ؟!البهـاما*لأطئسىا

!*-ص-3---ذء--*-------*يايتمص--------

طااءا؟مداكأ--س---،----!ض-

ب2كمطك!بهركأور!مهحمإهجىقي!.*+-لكو----+

.،!كا------ةزر--خ!-ثرهـلورلور

برلمء-صص،آلمكسلك،؟!يبدىس!.:*-خمهورصوو".75

ور+*صاء!سه!صيكاماحاوميديارلداء!

لمهـيم2ووائنحزا

ليكار!واج!!!-ور3!ما!/!حبرقيكا7ء!

شمالحدلأ؟*-!صكا/1-لح--"ص!ث!ث!بم

حر*ضعك!حم!خ!ساربكاض

لكلأ*-!!لزويلا

الم!ادفيالمحيطغ!لمكولومليا

الشمالى3-الجنوبيةامريك!

جطاءلمإ3كأ+ثير--33--*لا-ص-ء-----ير-*7الإكوادور------ء---اللرارلل---
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علىويعز!ون،الرقصاتيؤدونالكوناجماعةمنالهنودالأطفال

فيهؤلاءيقطن.القريةفيالاحتفالاتأحدحلالالموسيقيةالآلات

الشحمالىالساحلمنمقربةعلىالواقعةللاس!مانجزرإحدى

بنما.لأراضى

تضم،الثلاثالمدنوهذه.وكولونميغويليتووسانبنما،

الحضريين.البلادس!صانعددمن75%نحو،مجتمعة

الهنودكانفقد.هجينعرقىأصلمنبنماوسكان

السادسالقرنوخلالالبلاد.امشوطنمنأولالأمريكيون

منبنماإلىوصلمنأولالأسبانكانالميلاديعشر

وخلالبنما.إلىإفريقيامنالزنوججلبواوهؤلاء،البيض

الغربيةالهندجزرعنرحلالميلاديعشرالتاسعالقرن

واستوطنوا،إفريقىأصلمنهمالذينالسودمنكثير

والبيضالهنودبينتزواجحدثالزمنمرورومعبنما.

منبنماسكانثلثينحوينحدرهذايومناوفيوالسود.

هماالمولدينمنفئتينوأكبر.واحدةعرقيةفئةمنأكثر

وهاتانالخلاسيون(.)المولدونوالمولاتو)المولدون(المستيزو

منكلويشكل.السكانمن07%نحوتشكلانالفئتان

فيشكلونالهنودأما%،ا5و%أ.بينماوالبيضالسود

.%6نحو

مركزبنماقناةمنالقريبالجزءيعد.المعيشةأكلاط

فإن،ذلكمنالنقيضوعلى.الحركةدائبحضرينشاط

ريفيةمناطقمنغالبيتها،في،شألفالبلادأنحاءسائر

.الصغيرةوالبلدانوالقرىكالمزارع،هادئة

المحيطجهةمنبنماقناةنهايةعندبنمامدينةتقع

جهةمنالأخرىالنهايةعندكولونوتقع،الهادئ

التجارةفىنشطانمركزانالمدينتانوهاتان.الأطلسي

التجاريةالأبنيةفيهماوتكثر،النقلوفيوالمحليةالعالمية

وتغص.الليليةوالأندية،والفنادق،الطوابقالمتعددةالحديثة

بنماأهالىمنوالسياحوالبحارةبالتجارشوارعهما

وتلكبنماقناةوكولونبنمامدينةبينويقع.وكيرهم

بنطاقتدعىكانتالتياكم6عرضهايبلغالتيالمنطقة

منمواطنونعمد،السنينمروعلىسابقا.بنماقناة

مستوطناتتأسيسإلىالزونيينيدعونالمتحدةالولايات

المتحدةالولاياتمدنغرارعلىالمنطقةفيللجاليات

بالبواهذهالجالياتمستوطناتوتشملوضواحيها،

.وكريستوبال

القريبةالمنطقةفىبنماسكانمنالبيضمعظميقطن

منكبيرجانبعلىالبيضمنكثيرأأنكمابنما.قناةمن

غالبيتهمفيهمالذينبنما،أبناءمنقليلةفئةوثمةالثراء.

أسرتوارثتوقد.الصفوةفئةتدعىالأثرياء،البيضمن

أيمابتقاليدهمالصفوةويفخرجيل.بعدجيلاالثروةهؤلاء

وتضم.البن!يينسائرمخالطةاجتنابإلىويجنحونفخر،

والمحامينوالأطباءالأراضيملاككبارهذهالصفوةفئة

علىالصفوةوسيطر.والعسكريينالسيامسيينوالقادة

بنما.فيوالعسكريالاقتصاديالنظامين

جماعةومنالبيضمنكثيرالوسطىالطقةإلىينتمي

وهؤلاء-بنماقناةمنطقةيقطنونالذينوالمولاتوالمستيزو

أما.المكاتبفيوالعاملينالحكومةوموظفىالتجارمنهم

وثمة.القناةمنبالقربفتقطنبنماسكانمنالسودغالبية

الفقراء.العمالطبقةإلىينتمونالسودمنكبيرةأعداد

يعاني،الأخرىالبلدانمنالعديدفيالحالهووكما

التوظيف.مجالاتفيالعنصريالتمييزالسود

القناةمنطقةعنبعيدايقطونالذينبنماأهلوغالبية

غالبيةوالمولاتوالمستيزوجماعةويشكل.المزارعينمن

فيأوالقرىفيإماهؤلاءوبيوتالبلاد.فىالمزارعسكان

الغربيالجزءفيرئيسيةبصورةوتتوزع،الزراعيةالحقول

تكدحأنالبنميةالأسرمنكثيرعلىوشعينالبلاد.من

.الضروريالقوتمنتحتاجهمالنفسهاتوفركي

والجماعات.الريفيةالمناطقفىبنماهنودغالبيةيقطن

الكونا،وجماعةتشوكو،جماعةهيالرئيسيةالهندية

فييقطونالذينالكونالهنودوبالنسبةالجويمى.وجماعة

الشماليبنماساحلمنمقربةعلىالواقعةبلاسسانجزر

لقمةبنماهنودويكمسب.بلاسسانهنودأحيانافيدعون

.الأسماكوصيدالزراعةمنالعيش

ينلنلمبنمافيالنساءأنالقدممنذالمعروفومن

كانحيث،العملفرصمنأوالعالىالتعليممنوافراحظا

عددأسراوينشئن،مبكرةسنفييتزوجنأنمنهنسوقع

أواسطمنذأنهإلا.البيتشؤونعلىويقمنكبير،أفرادها

خارجالعاملاتالنساءعددأخذالميلاديالعشرينالقرن

مطرد.تزايدفىالبيت

بيوتفيبنماأهلمنالأثرياءيسكن.الإسكان

علىأوالأسبانيةالمستعمراتطرازعلىإمامبنيةواسعة



بنما018

فحمةشققفييس!صونوقد،الحديثالمعماريالطراز

أصغرشققأوبيوتفلهمالوسطىالطبقةألناءوأما.واسعة

مهلهلة.حربةشققفيالفقراءالحضرويس!ش.مساحة

يتألفبيوتفييسكنونلنماأبناءمناشيفيينمعظما

الواقعةالبيوتمنوكثير.غرفتينأوغرفةمنمنهاالواحد

القشمنسقوفهاالهادئالمحيطساحلم!بالقرب

أخرىبيوتوثمةالسكر.قصبأعوادمنوجدرانها

كما.بالطينبعضإلىبعضهامثبتأغصانمنمصنوعة

مصنوعةالأطلسيساحلمنالقريبةالبيوتمنكثيراأن

الخشب.من

الطرأزعلىأساسابنماأهلأغلبيرتدي.الملابس

وفيالعطلاتأيامفيأما.الأحيان!ظمفيالأوروي

زيايرتدونالناسمنكبيرعددفهناكالخاصةالمنامعبات

يتألفأبيضلباسوهوالبوليرا،النساءترتديفقدخاصا.

طويلةوتنورة(فضفاضخارجيقميص)أيبلوزةمن

نسيج)وهوبالدانتيلامزركشتين،الكعبينإلىتص!!

الألوانزاهيةوتنورةبيضاءبلوزةمنيتألف!زئاأو(مشبك

وهوالمونتونولباسالرجاليرتديوقد.مونتوناتدعى

لباسوهناكقصير.وسروالمطرزأبيضقميص

الخاص(طويلوسروالطويلأديض)قميصالكاميسيلا

أثناءالقحقمنقبعاتالفلاحينمنكثيرويلبس.بالرجال

الدوليةالصودفيمرجغاليستالحرلطةهده

إلابنما،تصئفيلاكانتوإن،القبعاتوهذه.العمل

بنماقبعاتيلانبنما.قبعاتاسمخطأعليهايطلقأنه

يلبسونها.لاالبنميينمنوكثيرالإكوادور،فىتصنع

الميلاديالتامئكشرالقرنإلىبنماقبعاتاسمويعود

الدولإلىالقبعاتلتصديرمركزابنماصارتعندما

.الأخرى

جماعةمنالنعساءوخاصة-بنماهنودأنيذكرومما

بلاسسانفنساء.الملونةبأزيائهميفحرون-للاسلممان

متقنا.دقيقالطريزاومطرزةالألوانزاهيةملابسيرتدين

الأنف،منشدلىحلقاتستخدمقدمنهرالواحدةأنكما

.كبيرةمعدنيةأقراطاآذانهنعلىويعلقن

لمعظمالأساسيالغذاءالأرزيعد.والشرابالطعام

ليعدواالفاصوليامعالأرزيطهونالناسمنوكثير،البنميمات

وهوآضهـحببشذاءوهناكغواشو.يدعىطبقا

منأوالشاميةالذرةمنإمامصنوعرقيق)خبزالتورتيلاس

شعبي.مشروبوالقهوة(.القمحدقيق

بنما.فيالمفضلةالترويحألوانمنالموسيقى.الترودجع

وكثيرون،الموسيقيةالحفلاتتستهويهمالبنميينفمعظما

أنفسهم.كلنللترودالموسيقيةالالاتعلىيعزفونمنهم

تبرزفيهالمحشتا،تدعىاحتفالاتتقامالعطلاتأياموفي

والمأكولات،والموسيقى،والرقصات،الدينيةالشعائر

*1---حيت!ألممجمصاننثنغاليئاياطننمتيئ---المحيط--3---------لمء9اء.

لا!لأءأاللور!طرء

ص-*صا-آجزيرهـأكو!لادآالكاريبيالبحرآ..؟طت!6ص،لورتو.،:لبييبمازرق
!لنل!ك!*لاححح.:عت--%

ل!لمرةدلبربوكاس

سبرولابرلجا،مما8لندىخيبعدي!لورداللال5ء"كص-لالألثحم!ح!%3؟لىطر

تولل!.لمزليجا-لاك-+سالم!وتالاساجبال!اكولالطلم!ي!ا،أث!ي!لمجا-يهلهكلهسصلا!أبولاردتوك!لأحم!سا!هلأ

-،!!!!)الدا.موسكي!وط-حلبع

كا.ا

-لالممور!لمالرإ

كارلس،سانمححم!ه!جمبر!سلىحا،!ا

أ(-31-!قيابرلا!--!لا.ياص!!7

كل..لو...احواسونججوريصسانجريره5-ا-ء

بورلو!.-.!رجريرأسبرونا،

--!-ارييو!ت*-شسرو!هليعس--؟بونإجر!.------------------------كلوط-ء-

كويدازولرأ-صءدويررسةجراراسله----------بيداكر--لسحدبع(ءحلللأل!مثد1)!ا،ما!(1875إ"؟+

.!حيسر--

كالورو.!يى

سيباكوجزيرةلولوسىأماراسجاكوىاكيو

جيكاللفىجرر-8مارياتورأسأ%س.لو

فيبنماةالهادئلمحيطا

وطديةعاصمة!أالشماليكرودسسرأس

مقاطعةعاصمة،دوليةحدود-%!صع
إمدرأخرىطرو-8غرنجا.أ7*8إ

سطحمستوىصا!رتماع+حديديةلسك!ميد05001051

البحر؟-1002د.05001
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ومعظم.الأعراقمختلف!منسكانفيهيبدوكولونفيلشارعمنظر

أسودأصلم!أو،وأبيضهنديأصلمنالمولدينمنبنماسكان

أصلمنأو،هنديأصلمنأوأسود،أصلمىآخرونوهناك.وأبيض

أبيض.

الألعابأكثر)البيسبول(القاعدةكرةولعبة.الخاصة

تعدالقدمكرةأنكمابنما.فيالشعبأوساطبينانتشارا

منالنوعينهذينبنماأهلتعلموقدأيضا.شعبيةلعبة

بعدالمتحدةالولاياتمنالبلادإلىالقادمينمنالرياضة

بنما.قناةشق

وهيبنما،فىالرسميةاللغةهيالأسبانية.اللغات

بعضوهناكتقرسا.السكانجميعبهايتكلمالتياللغة

بهاالخاصةالمحليةاللغةتستخدمالتيالهنديةالجماعات

وبم

عض!لأحم
ك!

رز؟*كابر

لم!ع*ث

!ي

ء*!جم!؟

المناسباتفيالتقليديةالأزياءالبنميينمنكثيريرتدي.التقليدياللباس

الميستا.احتفالأتاءملونة)بوليرا(المرأةترتديالصورةوفي.الخاصة

اللغةيعرفونالبنميينمنوكثير.الأسبانيةجانبإلى

الإنجليزية.

الرومانطائفةمنبنماشعبمن%59نحو.الدين

البروتستانت.منفمعظمهمالشعببقيةأما.الكاثوليك

القداسإنإذبنما،فيمهمدورالكاثوليكيةوللكنيسة

حدعلىواجتماعيةديخيةأحداثالكنيسةواحتفالات

.الناسمنللعديدبالنسبةسواء

بالقراءةملمونبنمافيالشبابمنتقريبا%09.التعليم

تتراوحالذينالأطفالعلىالقانونويوجب.والكتابة

بالمدرسةالالتحاقعشرةوالخامسةالسابعةبينأعمارهم

نحوأنإلا.السادسالصفيكملواحتىفيهاوالدراسة

لهذاالاكتراثدونالدراسةيتركونالأطفالنصف

يتركونفهم،فقيرةأسرمنالأطفالهؤلاءومعظم،القانون

الذينالطلابنصفنحوأنكما.العملليبدأواالدراسة

الثانوية.الدراسةأيضئايكملونالسادسالصفيكملون

سانتاوجامعةبنماجامعةوهمابنما،فيجامعتانوهناك

بنما.مدينةفيوكلتاهماأنتجوا،لاماريا

والمناخالسطح

مساحتهتقاربالذيبخمابرزخبنماتشغل

بطولالشرقإلىالغربمنالبرزخويمتد2.كم.00278

فلاالجنوبإلىالشمالمنامتدادهأما.كم066!ارب

ومسافة،لهمدىأعرضعندكم012مسافةيتجاوز

.مدىأضيقعندكم48

اليابسةفيقسمالبلاد،منالأولممطالجزءبنماقناةتخترق

نحوويسكن.غربىوألاخرشمرقىأحدهماقسمينإلى

منها،الغربيالجزءأوالقناةمنبالقربالسكانمن89%

السبخاتفتغطيالقناةمنالشرقإلىأمابنما.فيالواقع

نحوعلىتزيدلانسبةتسكنلذلك،واسعةرقعةوالغابات

الهنود.منهؤلاءوأغلب،الشرقفىالسكانمن2%

بنما،فيتعيشالتيالبريةالحيواناتمنكثيرهناك

والأسلوت،،المرقطةالاستوائيةالأمريكيةالنموربينهاومن

وتكثر.الاستوائيةالطيورمنوغيرها،والببغاوات،والقردة

الموزنباتيزرعكمابنما،جبالفىالصنوبرأشجار

البلاد.منعديدةأنحاءفيالكاكاووأشمجار

المرتفعاتبنما:فياليابسةمنأقاليمثلاثةوهناك

.الهادئالمحيطومنخفض،الساحليةوالمنخفضاتالوسطى

تاباساراجبالوتمتد.جبليةمنطقة.الوسطىالمرتفعات

تلكمنبالقربكوستاريكا.حدودمنبدءاالشرقإلى

م.4753ارتفاعهيبلغالذيبارو،بركانهناكالحدود

شرفاالجبالسلسلةامتدادومعالبلاد.فيقمةأعلىوقمته

بالقربمنخفضعةهضابمنتتألفإذأرتفاعها،يتناقص
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ا!مصر!ثى.اضثاوتام!كبيرحالصع!بنمامدنفىالسكن

الأبميةام!لالفر!اطهلهلةالأكواحتدوسمما،مديةفى)أعلاه(

المحمه.الحدشةالسكمية

س!أتارتفاعيتزايدأغناةامنالشرقوإلىبنما.قناةمن

سانأ!جباتوجدحيث،أخرىمرةبالجبالانتهاءالأرض

فىاشئيسيتانالسلسلتاروهما-دارينوجبلابلاس

بنماغربيفىالجبالبينماالكائنةالأوديةوتوفر-الشرق

.الجيدةالزراعيةالأراضيمنكبيرةرقعة

فهيالساحليةالمنخفضاتأما.الساحليةالمنخففمات

المحيطحهةمنبنماساحلبمحاذاةتمتدضيقةمناطق

مساحاتبهالهادئالمحيطجهةمنوساحلها،الأطلسى

الأراضيهذهأغلبوتوجد.الخصبةالأراضيامنكبيرة

فأق!!الأطلسيجهةمنالمنخفضوأما.أخربافىالخصبة

خصوبة.

أسنماأ!ساحلياالخصأطوأ!يبلغوالجزر.الساحليالخط

المساحلىالخطوأماكم،ألأ002الهادئألمحيطجهةمن

منالداحليالجزءمنكبيرةرقعةيمتسعلإقليمالوسطىالمرتفعات

الهادكث.المحيطوساحلالأطلسيالمحيطساحلم!يبدأوهوبمما،

المرتفعاتمنالبساطاأكثرالسواحلمنالقربةالماطقأدويلاحظ

.الوعرة

008نحووهناك.كم064طولهفيبلغللأطلسيالمواجه

الحدودضمنوتدخلالسواحلمنبالقر!واقعةجزيرة

،رايوجزيرةكويباجزيرةالجزرهذهوأكبرلبنما.الإقليمية

.الهادئالمحيطساحلمنمقربةعلىوكلتاهما

إلانهر،005نحوبنمافييوجد.والجيراتالأنهار

وهوطويلةلمسافاتللملاحةصالحاواحدانهراهناكأن

الجزءفيكم002مسافةإلىالنهرهذاويجريتويرا.نهر

طبيعيةبحيراتبنمافيتوجدولالنما.منالشرقي

تبلغالتيجاتونبحيرةهيفيهابحيرةأكبرإنإذ،كبرى

قناةشقواالذينالبناؤونأنشأهاوقد2،بهم042مساحتها

.القناةممرمنجزءاوتشكلبنما،

منكبيراتبايناالمناخيتباينبنماأرجاءمعظهمفي.المناخ

المنخفضاتفيالحرارةدرجاتويبلمتوممطلاخر.فصل

فتبلغالجبالفيالحرارةدرجاتمتوسطأما.م527نحو

الطرففيتهطلالتيالأمطاركميةوتبلغ.م951نحو

الطرففىوأماسم،038نحوبنمامرأصلأطلسيالمواجه

نحوالأمطارهطولمعدلفيبلغأ!ادئاأطمحيطالمراجه

مشويا.سما75

لاقتصادا

للموقع.تبعابنمافىالاقتصاديالنشاطيتفاوت

المنبثقالنشاطعلىالاقتصاديعتمدبنماقناةمنفبالقرب

والتصنئ،والمحليةالعالميةالتجارةوعلى،المائيالممرمن

فيعتمدبنمامنالباقيةالأجزاءمعظمفيأما.والنقل

الزراعة.علىالاقتصاد

بنما.اقتصادفىوالأهمالوحيدالعاملبنماقناةتعدو

الذيالعدديفودتىالناسمنعدداتستوعباكراعةأنليد

نظامعلىالاقتصادويقومبمفردها،أخرىمهنةأيةتستوعبه

الحر.العمل

حكوميةوكالةوهي-بنماقناةهيئةتتقاضىبنما.قناة

عبرتمرالتيالسفنعلىرسوما-المتحدةللولاياتتابعة

منمئويةونسبةمشويارسماالبنميةللحكومةوتد!القناة

نحوالبنميةللحكومةيدفعماإجماليويب!.رئالرسوم

سنويا.دولارمليون75

-مباشرةغيرأومباشرةبطريقة-بنماقناةتوفر

تحتوتندرجبنما.سكانمنللعديدعملمجالات

القناةبتشغيلتتصلوظالفهذهالعملمجالات

المحلاتفىعملمجالاتتحتهاتندرجكماوصيانتها.

إلىوجودهاسببيعودالتىالمؤسساتوسائرالتجارية

.القناةعنانبثقالذيالاقتصاديالنشاط

والمحليةالعالميةالتجارةتزدهر.والمحليةالعالميةالتجارة

المراكزمنبنماومدينةكولونوتعدبنما.قناةمنبالقرب

ء"

!ت!خه
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منطقةهيوكولون.اللاتينيةأمريكافيالرئيسيةالمصرفية

البضاباستيرادللتجاريمكنحيث،الحرةالتجارة

التجارمنكثيرويعمد.ضريبيةرسومدفعدونوتصديرها

دولإلىتصديرهاثمومنكولونإلىبضائعهمإرسالإلى

يربوماوهناك.النفقاتتقليلبقصدرسومدفعدونأخرى

التجارةمنطقةفيتعملوتصديراستيرادشركة003على

.الحرة

فيالبنميةالتصنيعشركاتثلثىنحوتوجد.التصنيع

لحموىأجلادافييوجدولا.مباشرةالقناةغربيبنمامقاطعة

.كبرىإنتاجيةصناعاتبضع

البيرةعلىالصناعاتلهذهالرئيسيةالمنتجاتوتشتمل

المنشآتمنالعديدبنمافيويتوافروالسجائر.والإسمنت

الأسماكذلكفيبما،تصئالأغذيةالتيالصناعية

النفطلتكريرمصعفاةوهناكوالسكر.والحليبوالفاكهة

الدولمنالواردالخامالنفطتحولكولونمنبالقرب

نفطة.منتجاتإلىالأخرىا

فيالعاملةرئالأيدينحوالزراعةتستوعب.الزراعة

منقماضغيرةبزراعةيقومونالعمالهؤلاءومعظمبنما.

القديم.الوازمنزراعيةوطرقامعداتمستخدمينالأرض

المحاصيلسوىينتجونلاالفلاحينهؤلاءوأغلب

أجلمنالفلاحونيزرعهاالتيالمحاصيلأي-الاستهلاكية

الاستهلاكيالمحصولالارزويعد.الخاصالممتهلاكهم

فهوالموزأماوالفاصوليا.الشاميةالذرةتليه،الرئيسي

قص!منجنياهمايحملانالبيتإلىعائدينقفلاوقدوابنهفلاح

البمميينمنعددتشغيلعلىالزراعةتعملأ!ند.اوحوزالسكر

نطاقصمنتتمالزراعة!عظمأنليد.أحرىمهسةأيةمنأكتر

محدود.

أخرىنقديةمحاصيلوثمة.الرئيسيالنقديالمحصول

المواشيتربيةمزارعوتعد.والتبغوالنالسكرقصبمنها

المزأرعونويربي.المهمةالأخرىالزراعيةالأنشطةمن

والخنازير.الدجاخالبنميون

استهلاكيةمحاصيليزرعونالذينالسكانومعظم

أنهمأوفيهايعملونالتيالمزأرعيمتلكونأنهمإما

الأرضعلىاستولىمنهمالعديدأنإلايستأجرونها.

همولايزرعونها،التيللأرضبمالكينهمفلااليد،بوضع

الأملاك)منحكوميةأرضفىاستوطنواوإنما،بمستاجرين

إلىوعمدوا،خاصةملكيةذاتأرضفيأو(العامة

المزارعتنتجهابنمافىالقجاريةألمحاصيلومعظمحراثتها.

العماليستأجرونالذين،الملاكأثرياءيمتلكهاالتيالكبرى

ضيهمأراعةكرا!نكراا

صناعةتنتجهإنتاجأهمالروبيانيعد.الأسماكع!يد

وهوالانشوفيتا،سمكويليهبنما.فيالأسماكصيد

أنواعومن.سمكجريشليصبحيطحنصغير!ممك

كند.وال!صالرنجةالأخرىالصيد

البناءموادإنتاجعلىبنمافيالتعدينيقتصر.التعدين

منكبيرةكمياتوتوجدوالحصباء.والرملكالجير

أنهإلاوديفيد،كولونمنبالقربالرمعوبيةالنحاسطبقات

.الآنحتىاستخراجهاشملم

الموزهيالرئيسيةبنماصادرات.الخارجيةالتجارة

اسمياراتفتشم!!الوارداتأماوالسكر.الروبيانوسمك

المتحدةالولاياتوتعد.والنفط،والالياتالكيميائيةوالمواد

تجاريانشاطاهناكأنكمالبنما.الرئيسيالتجاريالشريك

منوعددوفنزويلا،واليابانجهةمنبنمابينالنطاقواسع

.أخرىجهةمنالغربيةالدول

للنقلرئيسيامركزابنماتعد.والاتصالاتالنقل

قناةتعبرسفينة000.21نحوفهناكوجوا.بحراالعالمي

ضواحيإحدى)وهيكريمستوبالوتعد.عامكلبنما

ميناءين-بنما(مدينةضواحي)إحدىوبالبوا(،كولون

توكومن،فىالرئيسيالمطارويقع.الحركةدائبيعالميين

بنما.مدينةمنبالقرب

الأساطيلأضخممنالتجاريالبحريبنماوأصعطول

5)003نحوفوقيرفرفبنماع!مأنحصما،العالمفي

بحرينقلشركاتتمتلكهاالسفنهذهومعظم.سفينة

بن!ا،فىسفنهاتسجلالشركاتوهذه.أخرىلدولتابعة

بعضمنوتهرباأقل،وأجورارسوماتتقاضىبنمالأنن!ا

والسلامة.الأمنباالخاصةالأنظمة

فقطثلثهانحوفإنبنمافىالبريةالطرقشبكاتماأ

والطريق.فترابيةبنمافيالريفيةالوقمعظمأمامعبد.

أمريكانبانخطمنالبنميالجزءهوالبلادفيالرئيسي
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منالشرقىوالجزءالبلاد،حدودبينمايصلالذيأسريعا

السريعالبرزخعبرخطهوأخرمهمخطوهناكالبلاد.

خطهوطوهناكبنما.ومدينةكوأ!نبينمايصلالذي

بنما.وبلدانمدنبينماتصلحديديةسكك

نحووهناك.يوميةصحفستبنمافىوتصدر

واحدتلفازحهازونحو،أشخاصسبعةلكلواحدمذياع

.أشخاصثمانيةلكل

ئاريخيةنبذة

الآنيعرفمااستوطنم!أولالهنودكانقديما.

والصيد،الأسماكوصيدالحراثةيزاولونوكانواببنما،

انبريمما.

السادسرالقرنأوائلفى.الأسبانيالاستعمارفترة

أعمودامنالسلطةانتزاعمنأسبانياتم!ضتالميلاديعشر

عاموفىببنما.أجاحايعرفماعلى!ميم!إتهافرضو!ن

باستيدالرديرودريجوالأ!مبانىالم!ضشفكانام105

ما205عامفيو.أطنطقةإلىيصلأبيضشخصأول

كانالذي،كولمبوسكريستوفرالإيطاليو!إلملاح

يسمىكانماإلىالرابعةرحلتهأثناءأ!مبانيالدىيعمل

بالمنطقةفطال!.الحاليةبنماأرضعلىقدمهالجديدبالعالم

منمجموعةوصلتأم051عاموصيلأسبانيا.

الأممبانوأنشأدنما،إلىالأسبان!توالمستعمرينالعسكريين

الهنودوأخبر،الأطلسىساحلبمحاذاةمصتعمرات

الطرفعندواقعضحممائىمسطهحبوجودالأسعبان

فتب!ت.عنهببعيدةليستمسافةوعلىبنمابرزخمنالآخر

وهكذا.أ!ادئاالمحيطالواقعفيهوإنماالمس!حذلكأن

حملة-المستعمراتقائمقام-أجوابادينونيزشاسحوقاد

عاممنممبتمبر25وفي.البرزخمنالآخرالطرفإلى

الساحليرىأبيضشخصأولالقائدهذاكانام513

.الهادئللمحيطالشرقي

المحيطبينمايتخللاليابسةمنضيقانطاقابنماكانت

منجانبعلىكانتأنهاإلا،الهادئوالمحيطالأطلسي

نطاقفي-بامكانهمكانإذ،للأسبانبالنسبةالأهمية

بمحاذاةأقاموهاالتيالعسكريةالقواعدمنالبحريةرحلتهم

ي!ضشفواأن-الهادئللمحيطالمواجهالبنمىالساحل

عددفتحلهمتموهكذا.اللاتينيةلأمريكاالغربيالساحل

فتحمنتمماأهموكانأجها،إوصلواالتيالهنديةالبلادمن

إلحاقهوالميلاديعشرالسادسالقرنمنالثلاثينياتفي

بيروبسكانهزيمةبيزاروفرانسيسكوقيادةتحتالاسبان

كنوزعلىالأسباناستولىوقدالإنكا.قبائلمنالأصليين

حوزةفىكانتأخرىثرواتوعلى،الذهبمنضخمة

إلىعمدتأمعبانياأنويذكر.الهنودمنوغيرهمالإنكا

بغيةوذلكبنما،عبريمربالحجارةمرصوفطريقإنشاء

ألمحيطمعاحلإلىالهادكئىالمحيطساحلمنالكنوزنقل

أسبانيا.إلىال!صوزتلكشحنثمومن،الأطلسي

بنما.اقتصادتطويرفىكبيراجهداالأسبانيبذللها

أرواحأزهقواإنهمبل،قاسيةفظةأطهنودمعاملتهموكانت

مركزابنماغدتالأسبانىالحكمظلوفى.منهمأعثيرينا

الجديد.العالمفىالأفارقةالسودمنأضوزئالرقيق

الإنجليزيهاجمالميلاديعشرالسالغأغرناوفى

أممبانيةوبلدانسفناخرونقراصنةومعهمورجانهنري

بيرومنبالبضائعمح!لةعديدةسفنفأخذتبنما.في

وهكذا.للقراصنةتجنباالجنوبيةأمريكارأسحولبالإبحار

أطنقل.مركزابوصفهابنماشأنانحسر

عناستقلالهاكولومبياأستنا.الكولومبيالحكم

عنبنماانفصلتأم821عاموفي.أم981عامأسبانيا

كولومبيا.مقاطعاتإحدىصارترالأسبانيا!-ا

الذهبعلىتهافتام848عامأجفورنيا!افىبدأ

المتحدةالولاياتشرقىمنيبحرونإثرهعلىالناسراح

شابعونثمومنالهادئالمحيطإلىالبرزخفيعبرونبنماإلى

الذهب.منطقةإلىللوصولكاليفورنياإلىبحراالرحلة

بإنشاءالمتحدةالولاياتمنالأعمالرجالقامكما

عبرالمرورعمليةلتسريعبنماعبرحديديةسكةخط

فأخذ.أم855عامالخطهذابناءاكتملوقد.البرزخ

بسرعة،البرزخعبورفيهائلةبأعداديستخدمونهالناس

الحركةدائبمركزا-أخرىمرة-بن!اأصبحتوهكذا

.النق!طفي

الأخرىالدولمنالعمالمنكثيربنماإلىجاء

هؤلاءبينمنوكان.الحديديالخطإنشاءشيللمساعدة

وقد.الغربيةالهندجزرمنقدمواالذينالسودمنآلاف

نهائيا.استقرارابنمافيمنهمكثيراستقرأنحدث

يشوبهاكولومبياأجزاءوسائربنمابينالعلاقاتكانت

منبعددالبنميونقامأم083عاممنوابتداء.دائماالتوتر

رفضتأم309عاموفيكولومبيا.علىالتمردحركات

عبرقناةلإنشاءالمتحدةالولاياتبهتقدمتعرضاكولومبيا

-المتحدةالولاياتمنوبتشجيع-بمماقامتوعندهابنما.

نوفمبر3فىمستقلةدولةوأصبحتكولومبياعلىبالثورة

الحصولتطفإلىالمتحدةالولاياتكانت.أم309عام

لإنشاءبالاستقلالالعهدالحديثةالدولةهدهموافقةعلى

الجديدةالحكومةلحمايةوالقواتالسفنفأرسلت.القناة

شرعتوعندهاكولومبيا.جهةمنانقلابأيضد

.القناةإنشاءفي-بنمابموافقة-المتحدةالولايات

أغسطس15فيبنماقناةأفتتحتبنما.دولةتطور

الجزءذلكازدهارإلىالقناةافتتاحوأدى.م4191عاممن
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المتحدةالولاياتوأنشأت.المائيالممرمنالقريببنمامن

اقتصادفانتعشبنما،قناةبنطاقسابقايعرفكانماهناك

كثيروقدمبنما.ومدينةوكولونبنماقناةنطاقمنكل

نأإلا؟العملفرصوراءسعياالقناةمنطقةإلىالبنميينمن

كبيرأثرلهايكنلمالقناةمنبالقربطرأتالتيالتغيرات

ريفياالبلادمنالأكبرالجزءظلإذبنما،أنحاءسائرعلى

متخلفا.

حكومةاستقرأرتزعزعإلىالسياسيةالمنافساتأدت

فقد،وأواسطهالميلاديالعشرينالقرنأوائلخلالبنما

البلاد،علىسيطرتهالتحقيقالمتنافسةالفئاتناضلت

.لأخرىحكومةمنمراراالأمورمقاليدوانتقلت

عارض.الأمريكيةالمتحدةالولاياتمعالعلاقات

بنماقناةعلىالمتحدةالولاياتسيطرةالبنميينمنكثير

السلطة.زمامبنماشسلمبأنوطالبوا،القناةتلكونطاق

الميلاديالعشرينالقرنمنوالستينياتالخمسينياتوفي

أعمالببعضوقامواعديدةشعبيةبمظاهراتالبنميونخرج

.المتحدةالولاياتلمسيطرةعلىاحتجاجاالشغب

عمرالعميدالجيشقائدتسلمام689عاموفي

الحكمممارسةفىوشرعبنما،فيالسلطةهيريراتوريجوس

إلىالراميةللحركةقويدعمتقديمإلىعمدوقد.الفردي

وفيونطاقها.بنماقناةعلىالمتحدةالولاياتسيطرةإنهاء

بنماوقعت-المفاوضاتمنسنواتوبعد-ام779عام

الولاياتسيطرةإنهاءإلىترميمعاهدةالمتحدةوالولايات

بنماقناةنطاقملكيةانتقالعنالمعاهدةوأسفرت،المتحدة

بن!اقناةتؤولأنعلىنصتكماام،979عامبنماإلى

.ام999عاممنديسمبر31فىبنماإلى

.كبرىتغيراتبفترةالأيامهذهفيبنماتمر.اليومبنما

آثارالقناةونطاقالقناةملكيةلانتقاليكونأنالمرجحفمن

البنميةالحكومةتخططإذ.الدولةاقتصادعلىكبرى

منشآتلتألم!يسحالياالبنميينالأعمالرجالوكبار

منذلكوغيرالصناعيةوالمعالجةللتصنيعجديدة

محلتدريجئاالبنميينإحلالسيتمكما.المشروعات

يشغلونالذينالمتحدةالولاياتأبناءمنالمستوطنين

!ذهوتتئوصيانتها.القناةبتشغيلتتعلقوظائف

نطاقعلىبنمافيالاقتصاديللتقدمالفرصالتطورات

بنمايضعونطاقهابنماقناةملكيةانتقالأنبيدوامئ.

شطلبوصيانتهاالقناةفتشغيل.كبيرةتحدياتأمامأيضا

تلكعلىالبنميينتدريبمنولابد.،عديدةفنيةمهارات

نأالمرجحمنأنهكما.بفعاليةالقناةتداركيالمهارات

المتحدةالولاياتحكومةتنفقهوماالاستثماراتتنخفض

فيالأمريكيالوجودمنالوضعيقتضيهمامعومواطنوها،

بنما.

الاقتصعاديةالقضايابنماتواجههاالتيالتحدياتومن

بينهامنثمينةموأردالدولةفلدىبنما.بقناةتتصللاالتي

الزراعيةوالأراضي،السمكصيدوأحواضالغابات

وصيدبالغاباتالمتعلقةبنماصناعاتأنإلا.الخصبة

.المطلوبالحدإلىتتطورلموالزراعةالأسماك

بنمالحكومةزعامتهعنتوريجوسالجنرالتخلى

نأإلا،مدنيونقادةالسلطةوتسلمام،789عام

قائدابوصفهالسلطةمنكبيربقدرا!شأثرتوريجوس

،أم181عامطائرةحادثفيتوريجوسوتوفى.للجيش

وفاته.بعدالسلطةمنكبيربقدريستأثرظلالجيعقأنإلا

أنطونيومانويلأصئالجنرالأم839عاموفي

إلىوجهتأم879عاموفي.للجيشقائدانورييجا

لعامالجمهوريةرئاسةانتخاباتتزييفتهمةنورسجا

وتهمةاسمياسيين،مناوئيهأحدقتلوتهمةأم849

ما889عاموفي.الرشحوةطريقعنطائلةأموالاختلاس

لكبارالفيدراليةالأمريكيةالهيئةأعضاءمناثنانأعلن

ترويجبتهمتينورييجاإدانةعنفلوريدافيالمحلفين

حدأماوهذا.المتحدةالولاياتداخلوالابتزازالخدرات

فصلإلىديلفالأرتوروإريكبنماجمهوريةبرئيس

عمدوانورييجاأنصارأنإلا.العسكريةقيادتهمننورييجا

فأعلنت.عنوةمنصبهعنالجمهوريةرئيسإقصاءإلى

الجمهوريةلرئيسدعمهاعنالمتحدةالولاياتحكومة

بنما،ضدالاقتصاديةالعقوباتأقصىوفرضتالمعزول

نورييجا.أستقالةإلىودعت

ج!هوريةأنتخاباتبنمافىأجريتام،989عاموفى

نأإلالنورييجا.مناوئسياسيوهوإندارا،جيليرموبهافاز

وفيوألغتها.ألانتخاباتشرعيةفيطعنتالبنميةالحكومة

منجماعةحاولتأم989عامأكتوبرمنالثالث

باءتالمحاولةولكنبنورييجاالإطاحةالبنميينالعسكريين

ثانويةمساعدةقدمتالمتحدةالولاياتأنويذكر.بالفشل

وفي.الرئيسيةالطرقبعضإغلاقفيتمثلتللمتمردين

قتلعلىبنميونعسكريونأقدمأم989عاممندلجسمبر

الأمريكيالرئيسفأصدر،الامريكيةالبحريةفىأولملازم

ترويجتهموإلىالحادثةهذهإلىمستندا-بوشجورج

بنماباحتلالالأمريكيالجيشقيادةإلىأوامره-الخدرات

عننورييجاأعلنأم019عامينايروفىبنورييجا.للإطاحة

نأتقرروقد.الأمريكيينالمسؤولنلطلبمذعنااستسلامه

إنداراأختيركما.أم199عامأوائلفيالمحكمةأماميمثل

وفي.جديدةمدنيةحكومةوشكلتبنما،لجمهوريةرئيسا

الخلوعالرئيسميامىفىمحكمةأدانتأم،299عام

بالسجنعليهوحكمتالكوكايينفىالإتجاربتهمةنورييجا

عاما.أربعينلمدة
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الموسوعةفيصلةذاتمقالات

الوسطىمريكاأ

يدلونيرسحولا،أجوانا

قاة،بمما

يةمد،لمما

يحولودد

شاحر-س،نهر

يستوضدر،سطرسو
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سماقاة!مط!مة

الموفوععرعا

الحكمنظام

أصيةاءالح!صمةا-أ

لمحليةا!-الح!صمة

سةلسياا-ح

لسكانا

أصلهما؟دأ!س!طاعدد-أ

معيشةا!أمما!

لإص!طرا!ا

اما،-!

!اأضا"ءا!عااهـ-

والماخالسطح

سفىأءاإثاف!خغعا

احماحليةااسحعصات-لى

الحزراححاحبا!ا-احصا

الاقتصاد

سماقاذأ

المحليةرأحاليةااضحاهـذا!-

اشسيمات

راعةا!-د

تاريخيةنبذة

ش!المحا

السلحةاتأصقوا

تمضوا

أطعاتا

يما!دا

اضعليما

تاا!ص01رعهاالأا

طاا

الأسحاكاصيد

يماضعدا

حية1الخاأخحارةا

ا،تالاتصاهـااصماا

أحامة؟اةأاادا!لتقىصا

-!ر!سميص3

الحرلتو!/،الو!تو،؟وماأصوكيرا؟زمااما

اسالأد؟(ااقتصادفيلح!اقاةتؤديها!دياارروراما

زممطلعماقاةص!لالقر!الحياةب!!ممطالاحتلافاوحهما

عمها!9لعيداالحياة

الرئيسية؟سحامحاصيلأهم!ا-

سحا؟!ىالحياةع!التحدةا!الأياتاأثرتلحوأىعلى

ا،لأسار؟اححسهخاالأه!يةاصحالصعلىلححاكاتشم-

سما؟!يالتشارارشعبيةالأكتراالرياصةما

الحاضر؟رقتافيسمادهاتمرالتيالتغيراتما-

ما؟يص!لنما،برزخبعبرماف!!ربنماقناة.قئاةلئما،

منالتشاةهذهتعدو.أكادئواالأطلسياالمحيطيزب!ت

الأنتهاءابعد-أغناةاعملتأآ.العافيالهند!ميةالإنجازات

ماالسفنرحلةمساهضةتقصيرعلى-أم419عامضعقهامن

منأق!!إضفراسميسكوو!ماننيويوركمدينةبين

كاد،القناةهذهشهت!مبقتالتيأ!ترةاوفيك!ا.0378

حولتبحرأن،اشحلةتلكبمثلتقوماختيأحمعفناعلى

كما.00902نحوقاطعةأمري!ظالجنوسية

بتكلفةبنماقناةببناءالأمري!جةالتحدةالولاياتقامت

الافعملوقدتقريبا.أمري!فيدولارمليون038بلغت

مستخدمينسنواتعشرلمدةالقماةهذهشيأحمالا

عبرطريقهمليشقوا،الأتربةارفعالاتأجحاهـوامجارث

نأأطالعماأوأسكعلىوكاد.المستحقعاترأ!تا،ا!ا"اخالاتا

والحمىالملاريامثلالمداريةالأمراضامش!طةعلىيتغلبوا

اصفراء.ا

خليجمنابتداءكم6381.مسافةلنماقناةتمتد

اسلمحيطعلىبنماخليجإلىالأطلسياالمحيطعلىأجمون

المحيطمنالقناةعبرالمساشرةالسف!تبحر.أعادئا

الجنوبإلىالغربيأحشمالامنأعادئاالمحيصأإلىأصلسيالأا

اخشرقي.

تسمىبالماءمليئةحجراتمنأطقمثا،ثةأغماةلا

إلىمستوىمنوخفضهاأحسفنارشععرتعم!الأهوسة

بغرضأزواجشكلعلىالأهوسةاتلكممميتقد5آ!!.

واحد.انخماال!تجاه!تكلاشيراطرومنأصسفناتم!بص!

،م43وعرضه،م003المستخدمالهوس!طوأ!يبلغ

بوسعهاالتيالسفنحجمالهولسألعادتحدد.م02وبعمهت

النفطناقلاتتتمكنلاالمثالسبيلفعلى.القناةا!شخدام

أخابعةاالعملاقةأطائراتاحاملاتأوالعملاقةالتجارية

.القناةبهذهالمرورمنالأمريحيللأسطول

بينأم309عامعقدتالتيالمعاهدةمخحت

لناءفيالمتحدةللولاياتالحقولنما،المتحدةالولايات

بموجبالحقلهاأصبحكما.وتشغيلهألائياالممردأسك

القناةحانبيعلىالأرضمنمنطقةتحكماأنالمعاهدةتلك

نأكثيرةسنواتممذبنماوحاولتبمما.قناةثنصاأتسمى

عاموفىلها.أصتابعةاوالمنطقةالقناةعلىالسيطرةتتسلم

،جديدةمعاهدةالمتحدةوالولاياتلنماوقعتأم779

علىالتشريعيةالمحليةالح!ص!اتسمل!إبموجبهابنماتسلمت

،المتحدةأ!لاياتاأنإلا.أم979عامفيأعناةامحطقة

العسكريةالمنشآتلبعضالإداريةبالسلطاتاحتفظت

كماعنها.والدفاعالقناةلتشغي!!أ!مروريةاوالمناطق

تشغيلعملياتتتولىأنفيالحقبنماأطعاهدةامنحت

13منابتداءبهاالمتعلقةيةأ!س!االمنشاتوأغناةا

منحتالثانيةالمعاهدةأنأ،إ،أم669عامديسمبر

.القناةحيادعنأسدفاعافيالحهتالمتحدةأ!لاياتا

الفناةعبررحلة

المحيطمنالمبحرةأحععفيخةاتدخل.القناةدخول

كريستوبالمدينةميناءليمونخليجطريهتعنااللأطلسيا



187قناةبنما،

المحيطينموانئبينالإبحارصالسفنالقناةتمكن.الهادئوالمحيطالأطلسيالمحيطبينتصل،الوسطىأمريكاعبراصطناعىمافيلمحربنماقناة

كم.أ2لم006إلىتصلمسافةتوفروبهذا،الحسوبيةأمريكاحولالإبحارمتجنبة

فيهتكونالذيالوقتفي.كولونمدينةمنبالقرب

القناةمرشديأحديصعد،العميقةالمياهفيلاتزالالسفينة

صعودهولدىصغير،قاربمنقادماالسفينةظهرعلى

فيرحلتهاأثناءالسفينةعنكاملةمسؤوليةمسؤولأيصبح

مدخلفيالمنصوبالحاجزخلالالمروروبعد.القناة

فىأكمألمسافةالقناةفىجنوباالسفينةتتجه،الخليج

جاتن.هويسإلىطريقها

سلالموكأنهاجاتنأهوسةتبدو.جاتنأهوسة

غرفمنأزواجثلاثةمنالأهوسةتلكتتكون.عملاقة

مستوىفوقم26لمسافةالسفنرفععلىتعملإسمنتية

قاطراتوهناكجاتن.بحيرةإلىلتنقلهاتقريبا،البحر

علىتسير،البغالوتسمىالكهربائيبالتيارتعملصغيرة

تلكتساعد.الأهوسةجانبيعلىحديديةسكك

كماوتثبيتها.الأهوسةفيالسفنوضععلىالقاطرأت

عبورهاأثناءوترشدهاالصغيرةالسفنتسحبأنها

بقوتهاالأهوسةخلالالكبيرةالسفنوتعبر.الأهوسة

وإرشمادها.سحبهافيتساعدالقاطراتأنإلا،الذاتية

تتوقفالأولىالغرفةمنالصغيرةالسفناقترابولدى

حالةفيمحركاتهافتبقىالكبيرةالسفنأمامحركاتها.

)حبال(أمراسنهاياتبتثبيتالقناةعمالويقوم،تشغيل

بسحبالقاطراتتقومذلكوبعد.بالسفينةالقاطرأت

السفنسحبفيالمساعدةعلىتعملأو،الصغيرةالسفن

الفولاذيةالبواباتوتغلق،الأولىالغرفةإلى،الكبيرة

بفئصمماماتالقناةعمالويقوم.السفينةخلفالضخمة

خلالمنالغرفةإلىجاتنبحيرةمنالماءبتدفقتسمح

تتراوحمدةوخلال.الهويسمنالسفليالجزءفيفتحات

ببطء.السفينةالمتدفقالماءيرفعدقيقة51إلى8بينما

مستوىإلىالمتدفقالماءمستوىفيهيصلالذيالوقتوفي

إلى،السفينةأمامالموصدةالبوابةتنفتحالثانيةالغرفةفيالماء

علىتساعدهاأوالسفينةالقاطراتفتسحبالخارج

توفرحيث،والهادئالأطلسيالمحيطينبينالممسافةتختصربنماقناة

ديدكاليفورنيادرانسيسكوسانحتىنيويوركمنالمبحرةالسفينة

كم001226بتقدرمسافةبنما،قناةطريقعنالمتحدةالولايات

الجنولية.أمريكاحولأبحرتإداتقطعها

فرالسس!كو!سان2صشتيويورقى

المتحدةالولايات!بمكل

!لأ*!؟لامري!!ا-سكا+سلاولور!المحيطا

ير!اكيء3!؟أعح!-!-فئ3!*ليالشما

!6حالم+-جع

*!لمع?*!-ىإ

!ك!حم!،!حنلا-حمرولنما-فناة

7ههج!كمحسور-؟ممسس!*ثيمبر-صعكا!حم!!

أىبخلالم77!ع!لح؟دس

ءسثوالا!ح----ء!"-؟----"سجئه!3كا؟--!ءير!+؟!!،+-ض-سلأ+عى-ع7--!-

.1?ءلجنوليهامريكاأإ!

"!كاح!3\تم!؟-؟3ابر،

!؟أصير-لألململي

ثم!لىئالمحي!الم!لم؟--؟*ءول!!!صس

لمجينوليا%ء1!إ؟*سبمص

لملمء!ء-سكم

ئميرء

!-!61*



بنما،قناة188

ثانية.الماءمستوىيرتفعثمومن،الثانيةللغرفةالانتقال

رفععلىالثالثةالغرفةتعملأنإلىالعمليةهذهوتتكرر

جاتن.بحيرةمستوىإلىالسفينة

فتبحرالأمراسبإرخاءالقناةعماليقوم.جاتنبحيرة

تشة!ذلكوبعد.الذاتيةبقوتهاالهوي!خارجالسفينة

سدعبرتمرثمحاتن،لبحيرةالهادئةالمياهعبرجنولاطريقها

والجدير.الأهوسةمنالغربيةالجهةنحوجاتنبحيرة

من3ممليون18سعتهتبلغالذيأسسداهذاأنبالذكر

جاتنسدكونلقد.العالمفىالسدودأكبرأحدهوالماء،

مياهبحجزه2،كما422مساحتهاتبلغالتيالبحيرةهذه

منبالقربالأطلسيالمحيطفييصبالذيشاجريز،نهر

أهوسةمنالبحيرةعبرسيرهاالسفينةتتابع.القناةنهاية

،351يبلغأغناةاصىطريقاسالكةجامبوا،إلىجاتن

شاخريز.اسهروادياالماضيفيكانالويقوهذا

ا!اء،فوقا!اديامداشى،والتلالإلأشجاراقمماتبرز

المهندسونقامعندماتغمرها،كادتالياهأنوالواقع

البنفممئأزهارفكانت.جاتنبحيرةلإنشاءالواديبإغراق

.البحيرةسطحعلىتطفو،الزنبقلنباتالخضراءوالأوراق

معتتشابكقد،الطويلةالخشنةبسيقانهاالنباتاتوهذه

ولذلك.الملاحةعلىخطراتش!صلثمومن،السفنمراوح

ملايينعلىبالقضاءالزنابقأمرإليهاالموكلالدوريةتقوم

.القناةفيالسفنسيرتأمينعلىللمحافظةأضباتاتا

الجنوبيالطرفإلى،السفينةتصلعندماجيلارد.معبر

الذيجيلاردمعبرتدخلبذلكفإنهاجاتن،لبحيرةالشرقى

أقلفىأم3وعمقهام05وعرضه،كمأ3طوأصهيبلغ

وأقناةإلىيشيرهندسيمصطحمعبروكلمةعمفا.المساطق

هلجولدبينجيلاردمحبرويمتداصطناعيا.إنشاؤهتمممر

أصلأيسمىجيلاردمعبروكانغربا.هلوكونتراكترشرقا

تكريماتسميتهأعيدتأم139عامفيأنهإلاكوليبرامعبر

بينالحفرعنالمسؤولجيلارددوبوسديفيدللمهندس

أجلمنباستمراروالأتربةالوحلالالاتتر!.التلال

أنهوالواقع.الأرضيةالانزلاقاتمنخاليةأغناةاعلىالمحافظة

مجموعهماالآلاتتلكرفعتأ!سنواتابعضفى

جيلارد.معبرمناللأتربةمن3م000008

تخرجأنبعد.وميرافلوريسميغويلبيدروأهوسة

وأالسفينةالقاطراتتسحبجيلارد،معبرمرأصسفينةأ

تخفض.ميغويلبيدروأهوسةإلىسحبهاعلىتساعد

أمتارتسعةمسافةإلىالمياهارتفاعمنسوبهوسةالأهذه

ومن،ميرافلوريسبحيرةالسفينةلتدخلواحدةمرحلةفي

إلىلتصلالبحيرةعبركم4.2مسافةالسفينةتبحرثم

فيلتصبحبإنزالهاغرفتانتقوموهنا.ميرافلوريسأهوسة

نأيجبالتيالمسافاتوتعتمد.الهادئالمحيطمستوى

وأالمدارتفاعمدىعلىإليها،السفينةلإنزالالغرفتقوم

ارتفاعأعلىبنالفرفويصل.الهادئالمحيطفيالحزر

بنماقناة

ويبلغسماسهـ!عمرتمر

ويملغ،شما36،18طوله

!محزءأصيقعرص

حيلاردمعبرفياغاةا

عرصأمافقط.مترا015

فيقعالقماةمرحزءأوسع

التيحات!،لحيرةعند

2.ك!ا422مساحتهاتحلغ

----طرق

حديديةلسك

وط!يةعاصمة!

أحرىوللدالىمدد،

الف!اههوسر*

عس!لهفاعدة*

المشصأليالأطلسيالمحيضأ3تهرر!يص/"ص!!رهمص/!لالبم

؟!لثيرمانلورنو!9زول!!حم!وحي!!ر

ئم،ءو*!!حص!أممؤ-2لم!

شمالعمكأ!1%لم!برينايريححخ!1ءئن!!ر

كا-ح!كا!-*1!.!؟ك!-ب؟2.رز\-/ئ!لم

سأ،س!صلأ-حا!4"كالأط!!لة3كأ!!ورعلألأصلأسص!يرذصصى

!-.صك!ص!ل!!هوسه!ديعر*-حمرىبر--ح!/لم-

بمى-بر!يطسىحصبنخيمحلابحيمينمموكين

بعلا!كللالماسبرصكأ!سر؟-!هـ؟لأ!كأحلا

س؟!!؟برءمادق!-ز!ين

لم"3با!و5ر!لححرد4-في؟!!-لدما"!3!مم!يهم،-ع،403.-3!و

لح!أكأ!!*جؤيز!به!ؤولإيركا،-لأ!لور؟7شلدر!وأ3ءجم!بر

لااررلر!بر،صكا3!دمتشاىيل!شكزصء6ي:؟

!لملمبر!رحاك!عسمكولإلميربم-ع!أ-+-كا!نمدء7بر!؟ع!كا؟لم**-ء/نم،:!بز...ة،؟تلإفيامالد

كاىكفئث!!ش،ادلأفيثر3لأنحيئتمجمعأن!،ى-بئفالا+؟سقئاه2!تر:!..:..لا..-

،لآلأ!3-؟،كلؤكركعكتمعلأء!فلىآ

نم-زر!لارىكالمحم!ألم!س؟؟لأ*روح!ى؟ألى1ربر3.1.!.معلرحيلاردةبراينومحوة

،شعلم!ء؟لم/برنر-؟كلافي

فى!ك!صحلاآ3!ءقث!صبمء*.3بيدلرمبولي...لاهوسةدياللو-ءمر-.

إقكاهـس!،..7\ثثا0ميرا!لورش!اهوسةلاةمركرال!رؤكي

3ثيي9يرئر!لميلأع!بمإيماركب.3،د-،4:.،ايجان،سيدىبنما

برأ!."..".3*ع.0!هحه!لمض-!-)لالبوا
!1أيسء،مس-لمحرىثارلرىتاتشر"3*حريرة

6؟اي23،ء.!":لأس!ص.-!وبىلمحلام!و

!بم؟ياضإلمأذ"بر،و6*!لأحمخممفي!صسحى1!حكريرا1وع!س-كللآسددصحلل!

!كإمبلوزو+سالتممالى!إاله!اانحط



918قناةبنما،

المتصلالقناةطرفعندللجزرانخفاضوأدنىللمد

والجزرالمدتقلباتأماأمتار.أربعةنحوإلىالهادئبالمحيط

سم06بمعدلهبوطاأوصعودافتتغيرالأطلسيالمحيطفي

تقريبا.يوميا

طولهاقناةعبرتتجهالأهوسة،منالسفينةخروجوبعد

وفي.القناةونهايةميرأفلوريسأهوسةبينفيماكما3

كمابالبوا،ومرتفعاتولابوكابالبوابمدنتمرهذهرحلتها

بلغتالذي،فيريتاتشرجسرتحتأيضاالسفينةتمر

الجسرهذاويعد.أمريكيدولارمليونعشرينتكلفته

نأوبعد.للأمريكت!نالعابرالطريقفيمهمةوصلحلقة

تشقثمخلئبنما،السفينةتدخلالسفنمرشديغادر

قطعتقدتكونوبذلك.المفتوحالبحرباتجاهطريقها

الأطلسيألمحيطينبينفيماكم،08علىقليلاتزيدمسافة

تقريبا.ساعاتثمانيخلالوالهادئ

القناةأهمية

التجاريةالناحيتينمنحيويامائياممراالقناةتعد

إلىالأطلسيالمحيطمنخلالهايمرحيث؟والعسكرية

يأسنويا،سفينة00021يقاربماالهادئالمحيط

نحوالسفنتلكحمولةتبلغكمايوميا.سفينة33بمعدل

سنويا.متريطنمليون521

نقلفى،القناةعبرتبحرالتيالسفنمن07%تعمل

ومن.الأمريكيةالمتحدةالولاياتموانئبينالبضائع

.واليابانكندامستمربشكلالقناةتستخدمالتيالبلدان

السمكريةالقواعدمنبالعديدالمتحدةالولاياتوتحتفظ

للولاياتالجنوبيةالقيادةوتحتفظ.القناةعنالدفاعبغرض

فيالعسكريةالوحداتجميعإدارةعنوالمسؤولةالمتحدة

قيادتهابمركز-الكاريبيمنطقةفيالمتحدةالولايات

.القناةمنبالقرب

الحربيةالمعداتمنضخمةكمياتالقناةعبرتوقد

الثانية،العالميةالحربخلالالجنودآلافإلىبالإضافة

والفيتنامية.الكوريةوالحربين

السفنحفضأولرفعالماءمستوىلتغييرضخمةغرفجاتنأهوسة

بالجالبالكصبائيةالقاطراتتشاهدلنما.قناةمحرىخلالتبحرالتى

فيالسفنوضعفىوالمساعدةلالتوجيهالقاطراتهذهوتقوم،الأيمن

.القناةهويس

والدفاعالإداريةالشؤون

نأإلىوصيانتهاالقناةبتشغيلتقومبنما.قناةهيئة

عامديسمبر31فيالممرعلىالسيطرةبنماحكومةتتسلم

الحكوميةالوكالةفهيالحاليةالهيئةأما.أم999

منخمسةمنإدارتهامجلسششكلالتي،الأمريكية

بنما.منوأربعةالأمريكيين

جانبيمنظر

بنمالقناة

جاتنبحيرةمستوىديلتصبح،الأطلسىالمحيطم!جاتنأهوسةرفعتهاسفيمةوهاك.المائيالممرعبرالسفينة!ساريوضح

المحيطمنالقادمةالسفينةأما.الهادئالمحيطمستوىإلىبخفضهاهويساتتقومحيلارد.معبروتحتارالبحيرةالسفينةتعبر

السابق.للمسارمعاكسامسارافتتبع،الهادئ
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تنتق!بالبخارتعملسفينةبتشغيلبنماقناةهيئةتقوم

وتمتلكوبنما.الأمريكيةلويزيالابولايةأورأجانزنيولينما

تؤجرها،أعناةامنبأفلاأحشقهتواالمنازلمنكثيراالهيئة

أ!يئةاتقومكما.أغناةابتعتسغي!يقومونالذينلأوأسك

توريعونظامأحعرلاح!اومحطاتالهات!أنظمةبتشغي!!

.القناةلمنطقةالتابعةالمياه

أصسفنامنالرسومالقناةهيئةتحصل.ا!لاليةالشؤون

السفنمنتجبىالتيالرسوموتقدر.القناةتستخدماكتي

رسو\متوسطويبلغحموأخها.حيزعلىدناح!التجارية

00082بمبلغيقدربماالمحيطعبابتمخراكتيالسفن

تتفاوترسومافتدفعالحربيةالسفنأما،أمريكيدولار

أوزانها.ححسب

043رسوممنبنماقنادهيئةتجبيهمامقداريبين

أ!لاجاتاتدفعأنيجبرسنويا.أمريكيدولارمليون

دأطثفيبما،القناةتشعيلأصيفتكاأولخلاهدامنالمتحدة

تدفعكمالنما.إلىتدفعتقريباأمريكيدولارمليون02

القناةتجبيهماعلىيعتمدإضافيامقداراالمتحدةالولايات

بمبلغالإحماليةالسنؤيةالمدفوعاتتقدرر.وارداتمن

مأ889عامفيأنهإلاتقريبا،أمريكيلاردرمليونثمانين

أطخلافاتنتيجةالمدفوعاتإيقاثألمتحدةاالولاياتبدأت

فبدلأنورييجا.مانوي!!الجنرالبنمااحامعحدثتالتي

أحدحساباتشيأ:دعتأجنميةامةاطصدفعهامن

أضجتنورييجاحلعولعدم9891عاموشي.المصارف

المصرفية.الودائععنالمتحدةالولايات

تقومأدالدوليأغانونايقتضي.الدفاعيةالشؤون

منوالعسحريةالتجاريةللسفنبالسماحألمتحدةاالولايات

وفي.السلموقتفيالقماةعبربالمرورالعالمأنحاءجميع

تضمن،اتفاقيةوبنماالمتحدةالولاياتوقعتأم779عام

وقتفيحتىالأمجميعوجهفيمفتوحةالقناةبقاء

فيالحقالمتحدةالولاياتالاتفاقيةمنحتو!د.الحرب

للمحافظة-الأمراقتضىإذا-العسكريةالقوةامعتحدام

.القناةحيادع!

تاريخيةنبذة

بنما،قناةاشتتاحرقماتأسش!تامئاتمنذ.مبكرةجهود

فيالختلفةأجلدانامنالنالرمنالمئاتيساورالحلمكان

عامإلىيعودالأمرأنوالواقع.الوسطىأمريكاعبرقناةشق

أوروبيأولوهوبالبوانونيزفاسكورأىحين،أم715

المحيطينبينماتربط،قناةشقإمكانيةالهادئالمحيطيرى

.والهادئال!طلسي

عشرأضاسعاالقرنسنواتمعظمطوالأنهوالواقع

!حبيلفيللجهودالرئيسيالمحورني!صاراجواكانتالميلادي

وإنجلتراالمتحدةالولاياتمنكلوقامت.القناةشيت

منالأربعينياتوفي.نيكاراجواعبرقناةشرىف!ضةبدراسة

بينحربتقعأنكادت،الميلاديعشرأضاسعاأغرنا

محيطرتهيبسطمنحولبينهمانشأنزاعبسبصأض!تأ!دوا

فيالدولتاناتفقتأمء8.عاموشى.المقترحةالقماةعلى

علىالمشتركةالسيطرةعلىبولوير،-كلايتونمعاهدة

الوسطى.أمريكابرزخعبرمامكانفيهابناؤالمقترحالقناة

اتفاقية.بولوير،-كلايتون:انو

الزمنذلكفيكانتالحاليةبنماأنبالذكروالجدير

تقومأنكولومبياخشيتوقدل!صلومبيا.تالعةمقاطعة

موقعالامشخدامهابنماعلىمسيادتهابسصأبمحاولةإنجلترا

معمعاهدةكولومبياوقعتأم846عاموفي.أطقماة

الولاياتتعهدتالمعاهدةهذهوبموجب.المتحدةأ!الأياتا

والمحافظةبنما،عبرالتجاريةالطرقجميعبحمايةاطتحدة

حيادها.على

علىأضهافتاوأثناءأم984عامفىبنما.حديدسكة

الجزءبينمهماطريقابنمابرزخأصبح!!اليفورنيا،ذه!

تلكوفيكاليفورنيا.وبينالمتحدةالولاياتمناكشرقي

منالذهبعنالباحثينالأوائلالروادمنكثيرأبحرأغترةا

ظهورعلىبنما،إلىالأطلسيالمحيطساح!موانئ

يستقلونكانواثمومن.الأقداموعلىوالبغالالقوارب

أم085عاموفيكاليفورنيا.دحومتجهينأخرىسفنا

مدينةمنالأعمالرجالكبارمنلمجموعةكولومبياأذنت

الخطبناءواكتمل.البرزخعبرحديديةس!!ببناءنيويورك

أمريكي.دولارملايينثمانيةبلغتبتكاليفأم855عام

الجانبعلىكولونبينهذهالحديديةالسكةوربطت

.الهادئالمحيطجانبعلىبنماومدينةالأطلسي

كولومبيامنحتأم،878عامفي.الفرنسىالفشل

فيالحقوايز،بونابرتنابليونلوسيويدعىفرنسيامغامرا

فرنسيةشركةإلىالحقهذالاعوبدورهبنما.عبرقناةشق

أشمرفأنسبقالذيلسيبسديماريفرديناندبرئاسة

أيفئاالفرنسيةالشركةاشترتكماالسودصر،قناةشقعلى

عشرينمبلغمقابلبنماحديدس!صةعلىالسيطرةحة!

.أم882عامالحفرالشركةبدأتو،أمري!يدولارمليون

البحرسطحمستوىعلىأغناةات!صنبحيتوخططت

يحتاجلاوبهذا،والهادئالأطلسيالمحيط!تب!تلتربط

المشكلاتأجبرتأم886عاموفي.أهوسةبناءإلىالأمر

نأعلىالفرنعسيينالبحر،بمستوىقناةبناءعنالناجمة

أصسيبسديقام.الحاليةأطقناةمماثلةقناةبناءيقرروا

حرص،بكلالمشروعمنالأكبرالجزءبتخطيطومساعدوه

أهدرفقدكلوعلى.فعالبشكلممهجزءانفدواكما
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قامتوقدوالجهد.الموادمنكبيرةمقاديرالفرنسيون

ساندواالذين،الفاممديناسمياسيينمنمجموعة

المكلفةالشركةأموالمنكبيرةمبالغبسرقةلسيبسدي

إلىيفتقرونكانواالفرنسيينالمهندسينأنكما.القناةبشق

منالضخمةالأعمالهذهمثللإنجازالملائمةالمعدات

كافيةدرايةعلىالعلماءيكنلمذلكع!ىعلاوةالحفر.

أصابتالتيألاستوائيةالوبائيةالأمراضمحاربةبكيفية

.العمال

إفلاسهالسيبسديشركةأعلنتأم988عاموفي

الأتربةمنمكعبمترمليون58نحوحفرتأنبعد

شركةملكيةانتقلتأم498عاموفيوأزاح!ها.

هي،ثانيةفرنسيةشركةإلىامتيازهاوحقسحيبسدي

تبذللمالجديدةالشركةأنإلا.الجديدةبنماقناةشركة

همهاكانحيثالحفربمفيللا!شمرارضعيفةجهوداإلا

هذايشتريمنيتوفرأنإلىالامتيازحقعلىألمحافظة

الحق.

بدأت،أم988عامفي.والقناةالمتحدةالولايات

المتحدةالولاياتمنالأعمالرجالكبارمنمجموعة

إلىافتقرواأنهمإلانيكاراجوا.عبرقناةشقفيبالعمل

فحاولت.العملبدءمنقصيرةمدةبعداللازمةالأموال

وملكيتهماحقوقهمابيعوالفرنسيةالأمريكيةالمجموعتان

مسؤولىكبارأنإلا.المتحدةالولاياتحكومةإلى

فيقناةأيإنشاءعارضواالأمريكيةالحديديةالسكك

التيالمنافسةيخشونكانواحيث،الوسطىأمريكا

ونتيجة.القناةستستخدمالتيالملاحيةالخطوطستحدثها

حيالإجراءأيالمتحدةالولاياتحكومةتتخذلملذلك

المشروين.منأي

الأسبانية،الأمريكيةالحربوأثناءأم898عاموفى

المتحدةالولاياتفيالبحريالأسطولقيادةأرسلت

بكاليفورنيافرانسيسكومعانمنأوريجونالحربيةالسفيخة

فيأسطهولهاتعزيزبغرضكوبا،إلىالمتحدةبالولايات

نأأوريجوناسمفينةعلىكانوبهذا،الأطلسيالمحيط

أمريكارأسحولتقريباكم02و009مسافةتبحر

تمتلو،كم00472تتجاوزلاالرحلةأنوالوأقع.الجنوبية

إقناععلىالحقيقةهذهعملتوبهذا.المحيطينبينقحاةلمجر

شقبأن(المتحدةالولاياتفيالتشبريعية)الهيئةالكونجرس

الوطنى.الدفاعلأغراضمهماأمرايعدالمنطقةهذهفيقناة

شقإمكانيةلدراسةهيئةالكونجرسفوضأم998عامفي

ستكونحيثنيكاراجوا،الهيئةفحبذت،محتملةقنوات

الشركةولكنبنما.عبرعليههىكاأقلهناكالحفرأعمال

بنمافىوممتلكاتهاامتيازهاحقتبيعأنعرضتالفرنسية

دولارمليون04مبلغمقابلبنماحديدسكةإلىبالإضافة

الفرنسيةالشركةرئيسفاريلابانوفيليبوأقنع.أمريكي

حدوثخطربوجودالنفوذذويمنالأمريكيينبعض

هىبنماوبأننيكاراجوافيبراكينوجودنتيجةزلازل

الرئيسالكونجرسمنحأم209عاموفي.أماناأكثر

وافقتماإذاالفرنسيالعرضبقبولإذناروزفلتتيودور

الدائمالاستخدامحقالمتحدةالولاياتمنحعلىبنما

استبدلتبعدماقرارهالكونجرساتخذوقد.القناةلمنطقة

-هايمعاهدةبولوير-كلايتونبمعاهدةالمتحدةالولايات

الحقالمتحدةالولاياتمنحتالمعاهدةوهذه.بونسفوت

هايانظر:.فقطوتشغيلهاالوسطىأمريكاعبرقناةبناءفي

.معاهدة،بونسفوت

المتحدةالولاياتخارجيةوزيروقعأم309عامفي

توماسيدعىكولومبيممثلمعالقناةمعاهدةهايجون

المتحدةالولاياتتدفعأنعلىالمعاهدةنصتوقد.هيران

سنويةأجوراأمريكيدولارألف25و.ملايينعشرةمبلغ

التشريعىالمجلحهىأنإلا.القناةنطاقاستخداممقابل

تلكأنبحجةالمعاهدةتلكعلىيوأفقلم،الكولومبي

كافية.تكنلمالمبالغ

المزايابنماتفقدأنالبن!يينمنجماعةخشيت

الشركةالقلقانتابكما،البرزخعبرقناةلشة!التجارية

،المتحدةللولاياتبئثتلكاتهافرصةتفقدأنمنالفرنسية

عامنوفمبرمنالثالقفيالبنميونقامذلكأجلمن

الأمريكيينمنوتشجيعالفرنسيينمنبمساعدة-أم309

وبموجببنما.استقلالوأعلنواكولومبياضدبثورة-

الود!ياتقامتام846عامكولومبيامعالموقعةالمعاهدة

السككحمايةبغرضبنماإلىسفنبإرسالالمتحدة

ومنعواكولونفيالأمريكيةالبحريةمشاةفنزل،الحديدية

كانتالتىبنما،مدينةإلىالوصولمنالكوأ!مبيةالقوات

مأ!.3عامنوفمبرمنالسادسوفي.ل!ثورةمركزا

بنما.بجمهوريةالمتحدةالولاياتاعترفت

بنماوقعتأسبوعينمنأقلوخلاللاحقوقتوفي

منحتوقدفاريلا.-بانو-هايمعاهدةالمتحدةوالولايات

الدائمالا!متخدامحقالمتحدةالولاياتالمعاهدةتلك

كم.ا6عرضهايكونقناةلمنطقةوحدهاع!يهاوالمقصور

مبلكلشرةبنماإلىالمتحدةالولاياتقدمتوبالمقابل

دولارألف025إلىبال!!افةأمريكيدولارملايين

تعهدتكما،أم139عاممنابتداءمشوياتدفعأمريكي

عاممنمايووفىبنما.استقلالبضمانالمشحدةالولايات

الفرنسية.الممتلكاتأمرالمتحدةالولاياتتولتأم409

التيالكبرىالمعضلةالأوبئةكانت.الأوبئةمكافحة

أكثرأحدبنمابرزخكانحيثبنمابمقناةبناءواجهت

ما4،9عامففي،العالمفيبالأمراضالموبوءةالمناطق
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تحسينمسؤوليةجورجاسوليمالعقيدالطبيبتسلم

هذاشهرةوذاعت،القناةمنطقةفيالصحيةال!حوال

علىالتامالقضاءفيلجهودهنظرا؟الأمريكيالطبيب

مافترةفيكوباعاصمةهافانافيالصفراءالحمىمرض

الأمريكية.الأمعبانيةالحرببعد

كانتالتيالبعوضمجموعاتإبادةفيجورجاسبدأ

صتعامينأولأنوالواقعالصفراء،والحمىالملارياتنقل

وتجفيروالأشجار،لإزالةكبيربضكلخصصاالقناةبناء

التىال!عشابمنواسعةمناطة!وتنظيفالمستنقعات

.البعوضأسرابفيهاتحتشدكانت

تماماقضىقدحورجاسكانأم609عامحلولومع

تنق!!صانتاشتيالحرذانوا!متأصلالصفراء،الحمىعلى

عامبدايةومع.القناةمنطقةفيالدبليالطاعونوباء

الناجمةالوفياتنسبةم!التقليلفينجحقدكانأم139

الملاريا.مرضعن

تيودورالأمريكيالرثيسعين.البرزخعبرالحفر

عاموفي.أغناةامشروعلقيادةمدنيةهيئةروزفلت

بمستوىتكونلابأهوسةقناةبناءأحصنجرساقررم6091

حيثقب!!،منأغرنسيونالهاحططكماالبحرسطح

مياهفييتح!-سوفبأهوسةقناةبناءأنالمهندسوناعتقد

أغماةالماءتملومما،أفضلىبش!ص!!تشاجريزنهرفيضانات

أسمببا!سانوأبصيئا،أ!م!!اوسارالبحر.سطحمستوىفي

الهيئة.أعضاءب!تنشبتانتيالخلافاتهولذأطثالرئيسي

الجيشمهندسروزفلتالرئيساختارأم709عامفي

وعنالمشروععنمسؤولآليكونجوثالزجورجالعقيد

مشروعاتثلاثةالإنشاءمهاموتضمنت.القماةمنطقة

بأعماليقومواأنالبناءعمالعلىفكان،رئيسيةهند!مية

تشاجريزنهرعلىسدايبنواوأنجيلارد،معبرفيالحفر

.القناةأهوسةإنشاءعليهماكانكماجاتن،بحيرةلإنشاء

وكانتجيلارد.معبرحفرهوبهقامواعملأكبروكان

لينة،بركانيةموادمنتتكونفيها،المعبرشقتمالتيالتلال

.الحبوبمنكومةفيكالحفركانبهاالحفرأنلدرجة

كانحفرةفيهيحفرونالعمالكانأسذياالوقتفي

منينهارأوالمكانفيينزلقوالأتربةالصخورمنالمزيد

مقدارهمايزيلواأنعليهمأنالمهندسونقدروقد،الأسفل

.القناةبناءلينجزواوالصخور،الأتربةمن3ممليون73

وإخراجه.3ممليون611يبلغمابحفرقامواأنهموالواقع

فيالحفرياتتلكبعضاستحدامتملاحقوقتوفي

جاتون.معدإنشاء

هناككانحيث،ذروتهالعملبلغأم!13عامفي

كانبنما.قناةفييعملونشخص.00443منأكثر

الهندجزرمنقدمواالذينالسودمنالعمالأرباعثلاثة

مم!يم

وقدأم609عامسحاقاةإلشاءموقغرارروزفلتثيودورالرئيس

.بتباتالحبليشقولىإلهم:قائلاحيلارد!عرع!ا،لهكت!

إيطاليامنآخرونعمالجاءكما،اكبريطانيةأعرديةا

والعمالالكتابيةالأعمالموظفيمعظمأنإلاوأسبانيا،

.المتحدةالولاياتمنكانوااطهرة

قناةفيالرئيسيةالبناءأعمالأنجزت.المحيطينالتقاء

ملكيتهاتعودركابسفينةقامتحيثبمأم419عامبنما

كاملةرحلةبأولانكوناس..اسحديدسكةلشركة

إلىالأطلسيالمحيطمنالسفينةأبحرتوقد،القناةعبر

الارصالقائلالقناةشعارحققتوبذلك،الهادئالمحيط

أم169و1591عاميوفيمتحد.العالملكنمقسمة

إغلاقفيجيلاردمعبرفيهائلأرضيانزلاقتسبب

تشغيلفيالأخيرالعائقكانأنهإلاأشهر،بضعة،القناة

رئيعرأعلنام029عاميوليومن21وفيبنما.قناة

لقناةالرسميالافتتاحولسونوودروالمتحدةالولايات

بنما.

علىالمتحدةالولاياتأنفقتهاالتيالتكاليفللغت

فيهابماتقريبا،أمريكيدولارمليون038القناةهذهإنجاز

ملايينأو.،الفرنسيةللشركةدفعتدولار،مليون04

دولارمليون02ومبلغلنما،حكومةإلىمقدمةدولار

الفعليةالتكاليفبلغتوبهدا.الصمحيةالأمورعلىأنفقت

أمريكي.دولارمليون031بالقناةالإنشاءاتلأعمال

أنجزالذيمادينسدكان.أم029عاممنذالقناة

علىأجريالذيالأولالتحسينيالعمل،أم359عام

منالشرقيةالجهةفىتشاجريزنهرعبرالسدويقع.القناة
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2،كم57مساحتهاتبلغالتيمادينبحيرةمستحدثا،القناة

كماجاتن.بحيرةفياستخدأمهابغرضالمياهتختزنوالتي

فصلأثناءتشاجريزنهرفيضاناتمياهيحتجزالسدأن

الشتاء.

رفععلىالمتحدةالولاياتوافقتام369عامفي

دولارألف043إلىليصللبنماتدفعهالذي،المبلغ

الدولار.قيمةانخفاضعنلهاتعويضاوذلك،أمريكي

أمريكيدولارمليونيليصبحالمبلغر!ام559عاموفي

تقريبا.سنوئا

فيالمهندسونبدأ.العشرينالقرنمنالخمسينياتفي

تموقد.أم05إلىليصل،م09منجيلاردمعبرتوسيع

.ام079عامالمشروعهذاإنجاز

السبعينياتوحتىالعشرينياتمنالممتدةالفترةوفي

،المنازعاتمنكثيرحدثالميلاديالعشرينالقرنمن

لقد.القناةمنطقةعلىالمتحدةالولاياتسيطرةمدىحول

بنودأناعتقدواحيث،بلادهممنجزءاالقناةالبنميونعد

كانتبموجبهاالقناةأنشئتالتي،أم309عاممعاهدة

لمكما،المتحدةالولاياتلصالحمجحفبشكلمنحازة

للقواعدالكبيرالعددمناستياءهمالبنميينبعضيخف

المنطقة.فيالعسكرية

فىالمتحدةوالولاياتبنماشرعتأم719عامفي

معاهدةمحلتحلجديدةمعاهدةلعقدمفاوضات

معاهدتينالدولتانوقعتأم،779عامففى.أم309

التشريعيةالسلطاتانتقالإحداهماضمنتجديدتين

كما،ام979عامبنماحكومةإلىالقناةعلىالإقليمية

علىالسيطرةبنماتتولىأنأيضاالمعاهدةهذهضمنت

عاممنديعسمبرمن31فيالقناةتشغيلعمليات

المتحدةالولاياتمنحتفقدالثانيةالمعاهدةأما.أم999

.القناةحيادعنالدفاعفيالحق

معارضتهمأبدواالأمريكيينمنكبيراعدداأنوالواقع

لهابمالتابعةوالمنطقةالقناةعلىالسيطرةحقعنللتخلي

نأإلا،المتحدةالولاياتأملاكمنجزءاعدوهاحيث

المعاهدتين،فيوردمااستحسنوااخرينأمريكيينهناك

الولاياتسيطرةمواصلةأن،اعتبارهمفيأخذواوهؤلاء

أمريكادولمعبالعلاقاتالضرريلحققد،المتحدة

الجنوبية.

،ام779عامالاتفاقيتينعلىالبنميونالناخبونوافق

،ام789عامالأمريكيالشيوخمجلسعليهماووافق

.أم79!عامالمفعولنافذتيأصبحتاثمومن

واليابانالمتحدةالولاياتشرعتأم869عاموفي

وأ،القناةتوسيعبشأنلمقترحاتدراساتإجراءفيوبنما

الراهنةفالقناةالبحر.سطحمستوىعلىجديدةقناةشق

مائياممراوأن،الاتجاهثنائيلمرورالكافيبالاتساعليعست

نأوالواقع.أهوسةوجوديتطلبلاالبحرمستوىفي

الأهوسةنظامعبرالمرورمنتتمكنلاالسفنمنكثيرا

القناةتوسعةفيالعملبدأأم299عاموفي.الحالى

عاما.عشرينبعدوسيكتمل

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

القنالاللاتيحيةأمريكا

تفاقيةاير،لولد-كلايتونتنجا،بحيرة

بنماقناةمسطقةبنما

معاهدة،بونسفوتهاينصتشاجريز،

روثيود،روزفلت

لوضوعاصرعنا

القناةعبررحلة-أ

جيلاردصعبر-دالقناةدخول-أ

ميغويلبيدروأهوسةهـ-جاتنأهوسة-ب

فلوريسوميراجاتنبحيرة-خ

القناةأهمية-2

والدفاعالإداريةالشؤون-3

بنماقاةهيئة-أ

الماليةالشؤونب-

الدفاعيةالشؤونح

تاريخيةنبذة-4

أسئلة

بنما؟قناةامشحداممنتتمكنالتيالسفنححمما-أ

لالغة؟أهميةذاتبنماقناةتعدلماذا-2

بنما؟قماةلتشغيليقومالديم!-3

لحفرضروريةكانتالتىالثلاثةالرئيسيةالهندمسيةالأعمالما4

؟القناة

؟القناةشقواجهتالتيالكبرىالعقبةما-5

؟القناةإقامةعلىالأمباليةالأمريكيةالحربأثرتكيف!-6

؟القناةعبرسفيمةمروريستغرقهاالتيالزميةالمدةما-7

جاتن؟لحيرةتكون!كي!-8

بمما؟قاةعلىاجريالديالأولالرئيسيالتحسينما-أ

وأبربنما،جمهوريةعاصمةبنمامدينة.مدليةلئما،

المطلالجانبفيبنما،قناةعلىبنمامدينةوتقعمدنها.

التجارةطرقملتقىبنمامدينةوتعد.الهادئالمحيطعلى

منطقةفيويعيش.الدولةلحكومةومركزا،العالمية

عددويكاد.البنميالشعبمن%4.حوالى،العاصمة

يببن.أم069عاممنذالضعفإلىيصلالمدينةسكان

نسمة.721938سكانهاعدد

اختلافاتختلفسكنيةأحياءعدةبن!امدينةتضم

شمبهعلىيقوم،تاريخىحىفهنالكبينها.فيماكبيرا

علىتصطفحيث،الهادئالمحيطشماطئعلىجزيرة
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هداالأممبانبنىوقد.قديمةمبانالضيقةالشوارعجانبي

محلىليحل،الميلاديعشرالسابعالقرنأواخرفىالحي

يبعدآخر،حيفىبلازاهيريرامنبالقربالأصليةالمدينة

الحزيرة.شبهمنالشرقإلىمتراتكيلوثمانيةحوالي

مناطق،الخارجيةوأحيائهابنمامدينةضواحيفيوتوجد

أحياءأما.الحديثةالشاهقةوالمباني،الفخمةبالبيوتعامرة

.فقيرةأحياءفهى،الأخرىالمدينة

اشتى،العريضةالشوارعمنعددلنمامدينةفييوجد

واسعةوممراتجميلةحدائقوللمدينةالأشجار.تكتنفها

أ!لاهتمامالمثيرةالممانيوتشم!!.أجحريةاالجبهةامتدادعلى

الرئاسي.والقصرالعدالةقصر

شأالتجارةأوالدولةفيبنمامدينةس!طنمعظملعمل

أصسلعاتوشيرعلىالاخرونالعماليعملبينمالنما،قناة

الدولية.التجارةفيمالعاملينالزوارمنللعديدوالخدمات

المعالجةأ،طعمةواوالأثاثالملابسالمصائفتنتجأما

الجامعةلدولالعامالطريقويربط.الأخرىاوالمنتجات

أمريكاودولبنما،بقيةبمعظملنمامدينةالأمريكية

.المتحدةوالولاياتوالمكسيكالعتممالإلىالوسطى

المغامريدعلىأم951عامبنمامدينةأسست

قامأم671عاموفيفيلا.ديإرياسبيدررالأسبانيا

،مورجانهنريأصسيراالإنجليزيالقرصانبقيادةالقراصنة

وكالى.سن!تلعدأخرىمرةبنيتأنهاغير،المدينةبتدمير

أحالميةاأضجارةاطرقأحدعلىبنمامدينةوقوشأنمن

مركزاالمدينةأصبحتوقدرئيسيا.ميناءجعلهاأن،المهمة

.أم419عامبنماقناةفتحبعدالعالميةللتجارة

-3321هـ،036798)دولة،الأحمربنو

الطوائف!ملوكدولآخرالأحمربحيدولةأم(.294

مملكةأيضا:وتسمى.الأندلسفيالحاكمةالإسلامية

هـ،422عامبالأندلسالأمويةالدولةسقوط.كانغرناطة

الذي،الطوائف!عصرفيالأندلسدخولبدايةأم310

ملوكهعددوتجاوز،أم190هـ،484عامإلىامتد

يدهتحتبمامقاطعةأميركلاستقلأميرا.أوم!ساالعشرين

الأدارسةحمودوبنوبأشبيليا،عبادبنو:أشهرهممنوكان

بسرقسطة،هودوبنو،بغرناطةزيريوبنو،والجزيرةبمالقا

وألمرية.ومرسيةبطليطلةالنونذوبنووأقواهم

عامبنهايةالطوائف!ملوكعلىالمرابطونقضى

حتىأم201هـ،594مشةتأتولمأم."هـ،48309

انظر:بإفريقيا.المرابطينلدولةتابعةالأندلسكانت

نأالأندلسيةالمرابطيندولةلبثتوما.دولة،اللرابطين

ملوكأيامحالتهامنأسوأإلىال!ندلصفعادت،سقطت

منفيهامابعددالأندلسفيالملوكصارفقد.الطوائف

الأندلسالموحدينبدخولجميعااختفواثممدد،

.ام1!5هـ،ه!أسنةالأركموقعةفىوانتصارهم

أخرجوافقدالأندلسفىطويلاالموحدونيم!ثلم

ابنوأعلن.العقابموقعةإثرأم،235هـ،633عاممنها

انتقلماتوعندما.الجنوببلادلأكثرحاكمانفسههود

غرناطة،أمراءالأحمر(،)بنينصربنيإلىالأند!حكما

.أم238هـ،636سنة

1238هـ،668و636عامبينماالفترةوفي

وجايم،قشتالةملك،الثالثضدينانداستولىأم62.و

ومرسيةوقرطبةبلنعسيةمدنعلىأراغونملكأ!الأ

وصمدت.غرناطةفىالمسلمينملك:حصرزازأشبيليا،

ويرجع.القرنونصفقرن!تالأسبانااأماغرلاطةأسةدو

الجنودمعظمإليهاانحاز1:أهمهامنأسبا!أ!دةدأسك

التيالأندلسيةالمدنمنفرواالذينالأشداءالمسلمبت

كان2-عنها.للدفاعوهبوا،النصارىأيديفيسقطت

محمديدعىنصربنيمنعربياالأحمربنيدولةمنشى

وكانفيه،لشقرةالأحمرلابنولقبنصر،بنيوسفبن

صفاتوهي،كريمخلقوذالمححياعادلأمقتدراحازما

غرناطةموقع3-.حولهيلتفونوجعلتهم،الناسإلىحببته

إلىالمريةمنالبحروساحلسييرانيفاداجبالبينالحصين

العلماءبمعاونةالأحمر،ابناستطاع-4.طارقجب!

فيسقطتالتيالإسلاميةالمدنشتىمنإليهوفدواالذي!

الدولةمواردلزيادةالمعادنيستخرجأن،النصارىأيدي

حضاريةمشروعاتوتنفيذ-والتجاريةالزراعية-المالية

جاءالذيالحمراءفضروبناءالمدارستشييدمثلطموحة

التيالعسكريةالمساعدات5-.والإبداعالجمالفيآية

مرينبنيأمراءأصدقائهامنغرناطةتتلقاهاكانت

.بالمغرب

المعماريالفنارتقىالأحمر.بنىدولةحفمارة

شهرةوبنائيهالمهندسيهاوكانعطما.ارتقاح!بغرناطة

ماالذيالحمراء،قصرشيدواالذينفهمأوروبا،فىواسعة

.مكانكلفىالفنانينإعجابموضعهذايومناإلىزال

العواصممنوغيرهاقرطبةبلغتهماوالآدابأ!لومابلغت

،التجارةوراجت،والصناعةالزراعةونمت.الإسلامية

إيطاليامعتجاريةعلاقاتالأحمربنيدولةأقامتحيث

.والشامومصروفرنسا

لإنهاءعواملعدةتضافرت.الأحمربنىدولةسقوط

من،الأندلسفيالمسلمينللعربالأخيرالمعقلهذا

محمدبعدالأحمربنيدولةعرشعلىتوالى-أأظهرها:

همةلهمتكنلمالأحمربنيملوكمنسلسلةالخامس

العدوعنوغفلواالترففيفانغمسواأسلافهما،وقوة

فانقطع،بالمغربمرينبنيدولةسقطت2.بهمالمتربص
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الأحمر.بنيلهتمدكانتالذيالعسكريالعون

تزوجحين،النصرانيتانوقشتالةأرأغونمملكتااتحدت3-

منوكان.قشتالةملكةإيزابلامنأراغونملكفرديناند

الأحمربنيدولةعلىالقضاءالاتحادهذاأهدافأبرز

والإسلاميالعربيالوجودبقيةوتصفيةالإسلاميةالعربية

الجبهةوتفككالمسلمينبينالخلاف4.الأندلسفي

علىمرغماالأسرمنعبداللهأبوعادفعندما.الداخلية

ماتأنلبثوما،الحربأبيهعلىشنالأعداء،مساعدة

العرشعنتنازلأنبعدمسموما،أووكمداهماالوالد

فنازعه.العظامغرناطةملوكآخرالزغل،عبداللهأبيلأخيه

صراعاتفىالدولةقوىفشتت،الملكفيأخيهابن

حصونعلىليزحفواالأمسبانذلكوشجع.داخلية

شروطوفقاستسلمتأنإلىغرناطةوحاصروا.غرناطة

علىالمسلمينتأمينمنهاشرطا،والستينالسبعةبلغت

وودع.العامةوحرياتهمودينهموأموالهموأهلهمأنفسهم

أمه:لهفقالتباكيا،غرناطةعبداللهأبو

مضاعاملكاالنساءمثلابك

الرجالمثلعليهتحافظلم

بأبنائه.رحلثم

الأندلس.فىالإسلاميالعربيالوجودتصفيةحركة

شروطفنقضوالعهودهمتنكرواأنالنصارىلبثما

منوالعروبةالإسلامإزالةخطةفيوبدأوا،التسليم

.الهدفهذالتحقيقمأساويةأحداثووقعتالأند!

هـ،769سنةالبشرأنجبالفيالمسلمونالعربوثار

إليهمأرسلتالتيالحملاتوباءتمشتين.لمدةام،568

بالقسوةالنصارىقبلمنالحربواتسمت.بالفشل

ومصرمراكشإلىالمسلمينمنكثيروفرالمدمر.والحقد

شعائرهممارسةفيأخذللبقاء،منهماضطرومنوتركيا.

نأإلىعام،مائةمدىعلىالحالواستمرسرا.الدينية

فيالمسلصنالعربنهايةأم07ءهـ،789سنةشهدت

خلتوقدإلاام906هـ،أ170عاميأتولمأسبانيا.

ماالمدةفيمنهمنفيمنعددوبلغ.المسلمينمنالأندل!ر

عشرالمسالغالقرنمنالأولوالعقدغرناطةسقوطبين

ملابن.ثلاثةحوأليالميلادي

الخطيب،ابنبمدولة،المرابطين،الأندلسأيضا:انظر

الدين.لسان

الدولة.،الأمويةانظر:.أميةبدو

-7001هـ،745-93)8دولة،حمادبنو

المغربفيالبربردولإحدىحمادبنيدولةأم(.521

يبدأ.إليهوتنعسب،الزيريبلكينبنحمادأقامها،الأوسط

العصرأنبيد.القلعةحماداختطحينالحقيقيتاريخها

ممياسيكيانذاتدولةبوصفها،الدولةفيهالمشقرتالذي

سنةمنيمتد،وغيرهالعربيالمغربفىبهمعترفمحدد

منالفترةإنإذام،152-1701هـ،804-547

إرساءأجلمنصرأعفترةهـكانت804هـإلى593

.الجديدةا!دولةادعائم

قوةاختلفواأمراء،تسعةالدولةهذهحكمعلىتعاقب

العزيزبنيحيىأخرهموكان،حكموألمملوبوضعفا

مستقلةبربريةدولةأولالحماديةالدولةوتمثل.الحمادي

حرباحمادآلوخاض.الإسلاميالعصرفيالجزائرتحكم

،الغربمنيهددونهمكانواالذين،زناتةعلىمستمرة

المغربعلىسادةقبلمنكانواالذين،زيريبنيوعلى

العربعلىموصولةحرباأخيراخاضواوقد،الأولممط

عشرالحادي،الهجريالخامسالقرنمنتصفمنذالهلالية

حمامة-حمادخليفة-حمادابنالقائدوهزم.الميلادي

باديسبنالمعزعمهابنوأكرهعطة،بنزيريبنمعزابن

.ام.ء1هـ،434عاممعهصلحعقدعلىالزيري

بنيسلطانعلىالهلاليةالعربقضىأنذلكبعدوحدث

تحققتثمومن،ام510هـ،434عامبالقيروانزيري

محمدبنبلكينوأخمد.المغربعلىحمادبني!سيادة

،بسكرةأصحابرمانبنوبهاقامفتنةللقائدالثانىالخليفة

فاس،مدينةعلىواستولى،الأقصىالمغربفيتغلغلثم

منعودتهعندالناصرعمهابنوقتله،رهائنأعيانهاوأخذ

حملته.

هـ،481-45)4علناسبنالناصرعهدكان

-481)المنصورخليفتهوعهد(6201-8801

بنيلدولةالذهبيالعصر1(401-8801هـ،894

عامبجايةإلىقاعدتهالناصرخليفةالمنصورونقلحماد.

فيتهددهالتيالبدوغزواتلتجنببمأم090هـ،483

تومرتأبنقائدهموهزم،المرابطينتقدموأوقف.القلعة

بنيسلطانولكنالبربر.ثوراتوأخمدتسالة،جبلفي

المنصورخليفةالعزيزعصرفيالاضمحلالفيأخذحماد

أهلغزافقدأم(؟121-4011هـ،15ء-4)89

فىالهلاليةواستمرالفق،إثارةالبربروعاود،بجايةجنوة

علىالأوسطالمغربالأمرآخرالموحدونوغزا.لهغزواتهم

وأسرحماد،بنيدولةوأسقطوا،علىبنعبدالمؤمنعهد

هـ،585عامبمراكع!وتوفي،الحماديالسلطان

.أم163

الإسلاهيةالحضارةفيحمادبنيدور

تعليمبكتاتيبعامرةالقلعة.كانتالتعليممجاللمحي

العديري،حفصأبوالبارزينمعلميهامنوكان،الصبيان



غزوة،المصطلقبنو691

سيمالا،الكبرىالمدنفيالجامعيالتعليمامنأ!!ووجد

أسدياالتواتى،سيديمعهدبجايةفيالناصروأنشأ.بجاية

فيبماالموادولشيهوتدرس،طالبآلافثلاثةيضمكان

ص!طالبةألقتعلميمؤتمروخلال.الف!صةالعلومذلك

أضممسرابروجحوأ!أيامثلاثةدامتمحاضرةالجامعةهذه

الحرائرعلماءعرفر،الأجانبأ!لماءامنمجموعةأمام

أحامة،االم!صتباتىهـفتثما.الاختصاصمنزلةيومذاك

منالمجلوبةلالكتبمليئةم!ضبةاغلعةلابجامإلمناروكان

يحاضروكان.الجامعةأساتذةعنوالمتلقاة،المغربأقطار

إفريقياومنالأندلسمنعلماءأضواتياسيديجامعةفي

العلمابطلابلجايةوعصتأسعزيز.اعهدخلالوالشرق

حمدي!ابنأمثالعلماءرجالإليهاوارتحلالعلماء،ر

والشعراءالفقهاءوبرز،النحويبنالفض!!وأبيالصقلي

والقلعةببجايةوغيرههـاوالرياضيونالأطباءواوالمؤرخون

قدو.قباالجزالمهـمنتعهدهئمبروراوالمسيلةوالزابوطبنة

ا!لائةعلماءفيالدرايةعنوانكتابهفيالغبرينيأورد

اعتدرت!،ترجمةوثلات!تمائةعلىينيفما،ببجايةالسابعة

أعماممنأصسادسةاالائةأهلمنكثيرخلهتبقي"وقد:بقوله

أضاونقلمئذكره!ا،ال!ضابشرطول!ش"وكمالجلال

علىينيفماببجاية"أدركت:المسيلىعلىالشئأبيقول

تسعين،المفتونكانفإذا"،يعرفنىمنمنهممامفتياتسعين

ولم.؟!وغيرهمالأدباءواوالنحاةالمحدثينعدديكودفحم

بجايةواشستملت،والمدرسيناعلاب11منمسجديخل

الدولةهذهعلماءلبعضوحصانمسجدا.73علىوحدها

بنمروانأمتال،الإسلاميالعالمامتدادعلىواسعةشهرة

الصنهاجي.حمادلنوموسىالأسديعلي

التجريبيةبالعلومالمهتم!تمنكثيرالعصرهذافيعرف

متخصصونوعرف.الإملاميةبالعلوماهتمامهمجانبإلى

وابنالمشهور،الصبيباالمليحأبيكابن،التجريبيةالعلومفي

الطبيعيةبالعلومأل!االذيالطبيب،أججالياالنباش

فيخبيراكانالذي،القلعيأجيدوخابنوعمر،والفلسفية

وقدوعلاجها،بالامراضوعارفا،والمفردةالمركبةالأدوية

القانونكظبعلىحواشمثلالكتبمنكثيراصنف

ب!صأبيبنومحمد،لأبقراطالفصولشرحوسينا،لابن

الاولى،حمادبنيعاصمةالقلعةإلىنسبةالقلعيالمنصور

علمافيواشتهر،والفرائضوالرياضياتالصبافينبغالذي

فيالبارعكتابوله،التاهرقيأطالرجاأليبنعلىالفلك

انو:.واللاتينيةا،لسحبالية1إلىنقاأصذيا،النجومأحكام

والمسلمين.العربعندالعلوم

والنقعقوالرسموالحفربالحطعنوا.العمرانمجالفى

منومتنوعةمتعددةنماذجوخلفوا.والزحرفةوالنحت

والرسمومالمنحوتوالخشبكالرخام،الصمناعيةشنونهم

هندلممةوعرفوا.الصينيوالخزفواشجاجوالبرونزالزخرفية

مياهمثلالاساسيةالخدماتفيهاتتوافرالتيالمدنتخطيط

أماكنوتخصسيصأجها،إالجاريةالعيونطريقعناكشرب

المدينة.تخترقالتىوالأنهاروالجداولوالبساتينللأسوالى

الاحتفالاتوأماكنالفنادقمنمدنهماتحلاو

والمنصورالناصرتعاونالذيالبحرقصروحطن،والمعارض

بعدفيماأصبحالذيلتخطيطهيمتاز،بالقلعةإنشائهفى

وغيرهما.وغرناطة،صقليةفيالمعماريونيحتذيهمثالآ

الهندسيالإبداعمعالمأبرزمنواحداا!لناربرجوكان

الناصرأنشأهالذياللؤلؤةقصرويعتبر.القلعةشيالحمادي

الكبيرالجامعوكان،عصرهفيالدنياقصورأعجبمن

خلفهاالتيالإسلاميةالمعماريةالآثارأكبرمنبقسنطينة

المغربفيالبارزالأثرالحماديينلحضارةحانو،الحماديون

وأوروبا.وال!ندأص

تاريخ.الجزائر،:أيضاانف!!

وقعتالمصطدقبنىغزوة.!كروةالمصطلو،يدو

بينم628،الهجريةالسادسةالسنةمنشعبانأ!أرشى

بنيقبيلةوبتعثيهترالرسولعهدفيبالمدينةالمسلم!!

عديطالنجىأنأ!مبابهامنوكان.الوثنيةالعربيةالمصطلق

،الأحزابهزيمةبعدالمصمطلق،بنيأنتفيدأنباءتلقى

وعلمعدي!.الرسوللاغتيالوتخططلالمسلمينتتربص

العدةيعدضرارأبيبنالحارتزعيمهمأنكدأسكالرسول

بافىوجونادىكل!!الرمسولاستعدعندئذ.المدينةلغزو

بنيولكن،الجانبينبينبالنبالتراشقوحرى.إليهم

أصعرى.واخذواواستسلموابالضعفأحسواالمصطلة!

الرسولفأعتقها،زعيمهمابنة،جويريةالسبيبينمنوكان

منبيتمائةبسببهاالمسلمونفاعتةطوتزوجها،ض!بد

علىووس!الرسولفولاهوالدها،وأسلمفأسلمواقومها،

المؤمنين.أم،الحارثبنتجويريةانظر:.قومهصدقات

التيالإفكقصةالحوادثمنالغزوةهذهشيوكان

على،المنافقينزعيمسعلولبنأليبنعبداللهافتراها

فىالتهمةهذهمناللهبرأهاوقد.عائشةالمؤمنينأم

شراتح!شوهلامنكمعصبةبالإفكجاءواالذينإن):قوله

.11النور؟.!...لكمخيرهوبل،لكم

رأسافتضاح-أ:الغزوةهذهنتائجأبرزمنوكان

يستطعلمافتضاحا-سلولبنأبيبنعبدالله-المنافقين

يعنفونه.الذينهمقومهوصار،ذأسكبعدرأسهيرفعأن

موضوعحولنزلتالتيالقرآنيةالاياتكانت2-

وقعإذابهيستنيرونللمسل!ينلليغادرساالإفكحديث

حقالوحيأنالإفكحديثأكد3-مستقبلا.مثلهأ!م

.الهوىعنينطقيلا!لاي!محمداوأناللهعندمن
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ألاتفاقيةهي.الكولمدرالبىالاتحاداثفاقيةبنود

الأصليةعشرةالثلاثالمستعمراتأسعمتبموجبهاالتي

اتحادهموسموا،ام781عامالمتحدةالودلاياتحكومة

استمرواوبذلك،الأمريكيةالمتحدةبالولاياتالكونفدرالي

إعلانفىاستعملقدكانالذيالاسمنفساستعمالفى

القانونفأصبحتالبنودهذهوالمشخدمت.الاستقلال

الولاياتدستوروضعأنإلىالجديدةللأمةالأساسي

الحكومةالاتحادمؤتمروأدارأم.788عامالمتحدة

الاتحاد.اتفاقيةبنودبمقتضى

كثيربهيشعركانالذيالثقةفقدانالبنودهذهأبرزت

وقد.القويةالمركزيةبالسلطةيتعلقفيما،المستعمرينمن

ومنحتواستقلالها،سيادتهاولايةلكلالوثيقةضمنت

تمنحلمالتيوالسلطاتالصلاحياتكلالولاياتجميع

فيواحداصوتاولايةكلومنحت.للكونجرسبالتحديد

ولاسكانها.عددأوحجمهاعنالنظربصرفالكونجرس

وأالتجارةينظمأوالضرائبيجبيأنالكونجرسيستطيع

هذاكلومعمواطنيها.أوالولاياتشؤونفىشدخل

فيماضمنت،كثيرةسلطاتتأكيدبكلللكونجرسكانت

الحربإعلانفباستطاعته؟المتحدةالولاياتدستورفيبعد

جيشوتكوين،الخارجيةالشؤونوإدارة،والسلم

الذيهوأنهكما،أموالواقترأضنقود،وإصدار،وأممطول

الحمر.الهنودشؤونفييتحكم

اتفاقيةبنودمسودةالثانيالقاريالكونجرسأعد

اقتراحافرجينياولايةمنليهنريريتشاردوقدمالاتحاد.

.أم776عاميونيوفيوذلكالكونجرسفياتحادبتأسيس

شهرخلالوفىللاتحاد.خطةلوضعلجنةالكونجرسفعين

نأغير.الأولىالمسودةديلاويرمنديكنسونأعد

الحربخلافاتبسببالبنود،تبنىفيتلكأالكونجرس

التيالطريقةحولالمندوبونواختلفومشكلاتها.

التيالأصواتعددوحول،الحكومةتكاليفبهايقتسمون

نوفمبر51وفي.الكونجرسفيولايةلكلتكونأنيجب

بنودمسودةعلىأخيراالكونجرسوافقأم777عام

الفور،علىولايةعشرةاثنتاماوافقتوسرعانالاتحاد،

ماساشو!ميتس،مطالبعلىاعترضتماريلاندولكن

وجورجيا،وكارولينا،وفرجينيا،ونيويورك،وكنكتيكت

علىالولاياتهذهوافقتأنوبعد.الغربيةللأرأضي

الأراضى،بتلكالمتحدةللولاياتمطالبتهاعنالتنازل

،أم781عاممارسمنالأولفيماريلاندوقعت

نفسه.اليومذلكفىالمفعوللمماريةالبنودوأصبحت

وبعضهاملتونوألكسندرواشمنطنجورجيكنلم

الاتحاداتفاقيةبنودعنراضينالوطنيينالزعماء

"تعديلاتإجراءالصعبمنكانولكن،الكونفدرالي

الثلاثالولاياتكلتوافقأنالضروريمنكانلأنه

وفىالبنود.لمراجعةاتفاقلعقدطلبوظهرعليها.عشرة

ولاياتخمسمنمندوبينخمسةقامأم786عام

لجنةتكوينواقترحوابماريلاندأنابوليسفيبالاجتماع

عامفيلادلفيافيالدستوريالمؤتمرواجتمعالبنود.لإصلاح

البنود،عنتخلىأنإلاالمؤتمرمنكانفما.م1787

.المتحدةالولاياتدستوروكتب

.القاريالكونجرس:أيضاانظر

الأوسطالجضءفيتق!كمبوديا،عاصمةبئهللوم

وباساكساب،تونلينهرا!لاقىحيثالبلاد،منالجنوبي

التجاريالمركزدوربنهبنومتؤدي.ميكونجمبهر

للتقطيرمعاملفيهايوجدكما،الكمبوديوالصناعي

النسيج.ومصانعالأرز،وطواحين

وأصبحتعشرالخامسالقرنفيبنهبنومتأسعست

ما079عاموفي،أم867عامفيالدائمةالعاصمة

إلىوغيرهمالشيوعيينبينالفيتناميةالحربامتدت

فيالبلادعلىالشيوعيونالحمرالخميروسيطركمبوديا،

نحوالسكانعددكانالوقتذلكفيأم،759عام

معظموقتئذ،الحمر،الخميرنقلوقد.نسمةمليوني

فتدنى،الريفيةالمناطقفيليعملواالمدينةخارجالسكان

نسمة.000.02نحوإلىالسكانعدد

والقوات،آخرونشميوعيونأطاح،م9791عامفي

الناسوبدأ.بنهبنومعلىوسيوواالحمر،بالخميرالفيتنامية

نحوإلىالسكانعددوصلوقد.المدينةإلىالعودةعندئذ

العشرين.القرنثمانينياتنهايةفينسمة000.007

صرنوول،مقاطعةفيمحليحكمذاتمنطقةبلولت

عدديبلغإنجلترا.بغربيالمحلىالحكممراكزأقصىوهي

الاتساعالبالغساحلهايشتمل.نسمة.00495سكانها

مايكل،سانتوجبلإند،لاندزمثلسياحيةأماكنعلى

ويعيم!ايفز.ولممانتبنزانس،فيالسياحيةوالمنتجعات

وجرادسرطانصيدعلىالسماكينمنسكانهابعض

وديانبين،واسعةقفارمنالداخليةأرضهاوتتكونالبحر.

ومنتجاتوالفلاحة،السياحةصناعاتها:وأهم.محمية

كالهندسةمهمةمهنأيفئاوفيها.والفاكهةالخضراوات

والمحاجر.والتعدين

.كورنوول:أيضانظرا

ومخرخكاتبأم(.183-أم009)لويسلدويل،

لاالتيالواقعيةبأفلامهشهرةاكتعسبالمولد.أسبانيسينمائي

الشبابفيلمهويعتبر.اليومبمجتمعالسخريةمنأحياناتخلو
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فيايلأحداثجنوخعنمروعةدراسةأم(159)الملعون

!يههاج!افقدأم()619فردينافيلمهأما.الم!صسيكمنطقة

وهو،الكامنةالبرجوازيةفتنةفيلمهحار.عندهمالدينيالرياء

الأمري!صة،الأكاديميةحائزةالعليا،الاجتماعيةللطبقةهجاء

.أم729عامفيالأجنبيةباللغةفيلملأحسن

وتتمت!!أسبانيا.شيتريوأ!منأغربباكلاندافيولد

أم(،)626أندلسيكلب:فىالناحجةأعمالهأولى

رسلفادشاشسامشيهماوشاركه(م0391)الذهبىالعصر

طرحاهلمانظراجدلأ،الفيلمينحلاوأثارفرنسا.فيدالي

فيالمتحدةالولاياتإلىلنويلرحلغريبةتصوراتمن

إلىانتقلحتىالأفلاممنينئالمزيدول!.أم389عام

الفيلما:الأخرىأفلامهومن.أم479عامفىالمكسيك

بلأم(؟)589نزرينأم(بم)329خبزبلاأرضالثقافي

كت!أم(.كما7!0)ترستانأم(؟)669جواردو

أم(.)839الأخيرالتنهد:كتالهفيالذاتيةمميرتهبنويل

بريطالياصىتستعملىمختدفةدعملاتالمسمالبئي

اهتحدةأ!لاياتاوبنى.أحرىوللدانالمتحدةوالولايات

الجنيهحانعديددلسنينر.السنتالظر:.السنتيعني

ليابريصاأ:أحن.البريطانيةالبنساتمن042منيتكون

أسدياالعشريالنقديالنظامإلىأم719عامفيتحولت

!أع!التاليةإضاليتللحلكةتشريفي!قسهالبريطانىالبنى

.وسلاس!!حديديةولوالة،م!حمطتاحال!حروحههعلىو.وحهيه

وإلىجنيها.تساويالجديدةالبنساتمن001كلجعل

كانالسالغ،هنريالملكحكمإبان،أم005عامنحو

إلىالكسرمعهليجعلهمماغائرصليببشكليدمغالبني

أرباعايكسرأونصف!تيكسرفكان.متساويةأجزاءأربعة

فيالقديمالبنياختصاروكان)الفارتنج(.بنيرجفيصير

.!فاختصارهالجديدالبنىأما!،حرفشك!!

.دليماريوس:أيضاانظر

كوميديممثلأ(.ا749-)4918!جاكبدي،

وهوايلاستعراضاتعالمدخلوالتلفاز.ال!ذاعةفيأمري!ص

فيالكمانعلىيعزفكانعندماعشرةالسابعةسنفي

الفوديفيل.عروضأحد

أكثرفيذلكبعدوظهرأم!92عامأفلامهأولمثل

لمدةالإذاعةمحطاتفىالعملوبعدفيلما.عشرينمن

عامالتلفازشاشاتعلىالظهورفيبدأعاما،18

نفسعلىالتلفازيالا!متعراضفيواعتمد.ام059

وهىسابقاالإذاعةفييقدمهاكانالتيالشخصية

ساخر.أخرقلرجلأش!صميديةاالمغامرات

إلينويبولايةوكيجانفىونشأشيكاغو،فيبنيوأرر

بنيا!نالحقيقياسمهوكان.الأمريكيةالمتحدةبالولايات

كوبلسحى.

كانبريطانيعالمأم(.199-091)9اللوردبلي،

وكان.بريطانيةذريةقنبلةأولوتجربةتصميماعنمسؤولآ

مأ469عاممنالمتحدةللمملكةالذريةالطهاقةهيئةيرأس

الإمبراطوريةللكليةرئيساصارح!ت،أم679عامإلى

طارقبجبلبنيولد.لندنبجامعةأضكنولوجيا،واللعلوم

بحوثهوانحصرت،الإمبراطوريةبالكليةتعليمهوتلقى

الكيمياء.علىأممميةاأصظريةاتطهبية!أمجافيالمب!صة

عامفيالصادرللتكافؤالكميةالنظريةكتالهيعنىو

المطلوبةالطاقةومقدارالجزيئاتمعمارلوصف3911د

التفاعل.لتسشيط

الرئيسيالتشابهبهيقصدتعبيرالمثشايهةاليئياى

وأرجلالفقمةزعانفتتشابهشمثلاالنمو،وفيالبنيةفي

كمانفسها.الألحماسيةالبنيةلهاإنإذ،الأماميةالكل!

وظائفهاولكنالعصفور،وأجنحةالسلحفاةأرجلتتشابه

ولكنهامتشابهةوظائفلفاالتيالأعضاءأما.مختلفة

خحط.المضمطثلةالبنياتفتسمىالبميةفيلاتتشابه

ولكنها،الا!شخدامفيمتشابهةوالحشراتالطور

البنية.مختلفة

المتشابهة.البنياتانظر:.المتماثلةالبئيات

لهإنجليزيمنصرأم(.688-1)628جون،بنيان

ترجمأم(.684)1678،السائحرحلةبعنوانكتاب

أنحاءمختلففيوقرئلغةمائةمنأكثرإلىالكتابهذا

والأماكنالناسفيهايمثلرمزيةنصرانيةقصةوهو.العالم

رحلتهالبطلكريستيانبدأحيثأغضائل،واالرذائلقيم

)السماء(.السماويةالمدينةإلىليذهبالدمارمدينةمن

مثلإيذاءهحاولواالذينالناسبعضطريقهفيوصادف

ولكن،(.العظيمواليأسالجحيمأويةأعارا)ملاكأبوليون

وعبر.والمؤمنالمفسرمثلبمساعدتهقامواآخرونهناك

أحد،عديدةمخاطرصاد!أنولعدأخيرا،كريستيان

السماوية.المدينةإلىليصلالأنهار



991عشرالخامسبنيدكت

رسالةالسائحرحلةالغربيينالقراءمنكثيرواعتبر

اعتمد.بالحيويةومفعمقويبنيانوأسلوب.نصرانيةدينية

فيلبدفوردشايرالعامةوالخطبالمقدسالكتابعلىفيه

الرئيسيةبنيانوأعمال.الأصليموطنهوهيإنجلترا،

السيدحياةأم(بم)666النعمكثرةفيتتمثلالأخرى

أم(.)682المقدسةالحربأم(؟068)وموتهبدمالط

محلفيوعملبدفورد.منبالقرببنيانولد

وعملقليلا،تعليمابنيانوتلقى.والدهمثلللسمكرة

تزوج.أم646وعامأم644عاميبنالفترةفيجنديا

بجديةيفكرزوجتهوجعلته.ام946عامأوأم486عام

كنيسةإلىفانضما.سيئةحياةيعيشبأنهاقتنع.العقيدةفي

زمنبعدالتنصيرفييعملبدأثمبدفورد.فيمنشقة

رسمية.رخصةبدونبالتنصيرلقيامهواعتقلقصير.

سنةعشرةالاثنتيمعظموقضى،أم066عاموسجن

فيعديدةنصرانيةأعمالآوكتب.السجنفيالتالية

لكنيسته.قساوصار.ام672عامعنهأفرجثم،السجن

كتابهيكتببدأثمومن.ام675عامالسجنإلىوعاد

فيلهامرجعاكثيرةمدارساتخذتهوقد.السائحرحلة

عشر.الثامنالقرن

الرمزية.القمةأيضا:انو

وكاتبروائي1(.319-)1867أرلولدبديت،

المدنفيرواياتهأفضلأحداثتجري،إنجليزيمسرجم!

-أون-ستوكبمنطقةمدن(ستالحقيقةفي)وهىالخمس

بنيتكتاباتوتظهربإنجلترا.ستافوردشايربمقاطعةترينت

الطيعةإلىالعودةبمذهبالمنادينبالفرنسيينتأثرهمدى

دواقعيةالحياةعنكتبواوالذينعشرالتاسعالقرنفي

الطبيعية.بالظواهرحيوإحساسضعديدة

العجائزالزوجاتحكايةبنيترواياتأفضلوتسمى

المدنإحدىبورسليمنأختينقصةوترويام(09)8

فيأيضاأحداثهاتدورالتيالأخرىرواياتهومن.الخمس

منتتكونثلاثيةوهيهابحصكلايعائلةالخمسالمدن

ذيسأم(بم119)ليسوايزهيلداأم(؟19)0هانجركلاي

أم(.19)5توين

معالممسرحيةكتابةفينابلوكإدواردمعبنيتتعاون

حياالدفنالكوميديةروايتهحولأم(.)129الطريق

أم(.)139الكبرىا!لغامرةسماهامسرحيةإلىأم(09)8

بنيتأرلولديومياتبعنوانبنيتمذكراتنشرت

وأيضالحياتهشعخصياسجلاوتعدأم(339-)3291

عاصرها.التيللأحداثمصغرالممجلا

بمقاطعةهانليفيلنيتأرنولدأينوكولد

ير.ستافوردشا

منكان(.-أم)369رودنيرتشاردبديت،

برأعتهمدىموسيقاهوتوضح.البريطانيينالموسيقيينأبرع

وإيقاعموسيقيةنغمةعشرةلاثنتيباستخدامهالتلحينفي

.الأخرىالتقليديةالموسيقيةوالأساليبالجازموسيقى

ام(؟169)الحافة:الغنائيةبمسرحياتهالموسيقيونأشاد

الملكرجالجميعام(؟)659الكبريتمناجم

الكوراليةومقطوعتهأم()079النصرأم()619

أم(.)759السحر()الجماعية

أكتايونمثلألحاناالأخرىالموسيقيةمقطوعاتهتشمل

الأفلاملبعضالمقدمةألحانأيضاوضعكما31(،)779

فىقتلجريمةأم(بم)679المجنونالزحامعنبعيدامثل

أم(.)749السريعالشرققطار

ودرسبإنجلترا.كنتبمقاطعةبرودستيرزفيبنيتولد

.لندنفيالموسيقى

جويملاحأم(.289-0918)فلويد،بنيت

ذإبمالشمالىالقطبإلىطائرةأولقاد.أمريكيومكتشف

القطيةالدائرةفي!مبيتسبيرجينمنبيردريتشاردمعطار

.أم269مايو9فيالشماليالقطبإلى

الأمريكيالكونجرسمنالشرفأوسمةتسلماوقد

ضمنبيردمعأيضابنيتطاركما.الجويةالرحلةتلكعن

عامجرينلاندلامشكشافماكميلاندونالدبعثة

باكستر.دونالد،ماكميلانان!:.م5291

بروكلينفيبنيتفلويدمطارمنكلسميكما

رحلةأولفىبيرداستخدمهاالتيوالطائرةنيويوركبمدينة

بنيت.باسمأم929عامالجنوبيالقطبإلىله

بالولاياتبنيويوركوارنسبيرجمنبالقرببنيتولد

الأمريكية.المتحدة

ام(.229-)1854عشرالخامسبنيدكت

عامالكاثوليكيةالرومانيةللكنيسةالمنتخبالباباكان

الحربوقوعالمنصبتوليهفترةلثمهدت.أم419

معنزاعوحدوثم(1!18-191)4ال!ولىالعالمية

الرومانيةالقضيةالنزاعهذالممميوقد.الإيطاليةالمملكة

الإيطاليةالقواتاحتلالبعدرومابأوضاعيتعلقوهو

الدينيةغيرالبابويةاسملطةبذلكمنهيةأم،087عاملها

.هناك

الالتزامالأولىالعالميةالحربأثناءبنيدكتحاول

المحورودولالحلفاءقواتمنكلتحاهالتامبالحياد

الحلفاءاتفقام،519عاملندنمعاهدةوفي.المتحاربة

لمنعهالسلاممفاوضاتمنالبابااستثناءعلىإيطاليامعسرا

بنيدكتقدمأم179عاموفي.الرومانيةالقضيةطرحمن



القديسنيرسيا،بنددكت002

باشفضقوبلتأنهاإلانقاطسبعمنمكونةسلامخطة

المتحاربين.الطرفينكلامن

وأعلنأ!دوليابالصلحبنيدكتنادىالحربوبعد

.الأمعصبةتأسيص!علىالعامةموافقته

وكانالكنسيالقانونالباباأصدر،م1791عاموفي

تحكمالتيللأنظمةالكاملةالمجموعةيضمقانونأولذلك

ضعوقدالأنظمةتلكمنالعديدوكانبأكملها.الكنيسة

أمحاشر.اليوسالسابقالباباعهدفي

أجا.بايطاجنوةمنأغرببابيجليفيبنيدكتولد

لصب.تشيساديلاجيا!صمومنصبهتوأجهقبلاسمهنوحط

أررللوماسيةاالخدمةعلىتدريباوتلقىام878عامقسيسا

إلىرقيثمأم!.7عاملبولونياأسقفاع!ت.البابوية

بثلاثةالبابالمنصبانتخابهقبلأم419عامكاردينال

شهور.

ء؟م(.47-)048؟القديسليرسيا،بليدكت

بمؤأغه:اشتهروقد.الغربفىالنصرانيةالرهبانيةأباكان

أصلحياةالإرشاديةأضعليماتامنمجموعةوهواللائحة

.الأديرةداخل

أكثرجعلهاعلىمرونتهاواللائحةبساطةساعدت

أ!يوم.احتىأضاسعاالقرنمنذالرهبادقبلمنأتباعااللوائح

الباباألفهأرزيام(495-)395الحواريعتبركتاب

القديسحياةعنالوحيدالمصدرجريجوريسانت

فيبنيدكتولدجريجوريمما،لكلامشطبقا.بنيدكت

ولكنهرومافيودرسإيطاليا،فيرومامنبالقربنيرمميا

حياتهويعيشأجعتكفعمرهمنالعشرينفيوهوغادرها

فيسوبياكومنبالقربالكهوفأحدفيللعبادةمنقطعا

الشبابمنعددااجتذبماوسرعانأجا.إيطاأواسط

عشراثحىإلىتدريجيابتقسيمهمقامحيثالاخرين

صغيرا.رهبانيامجتمعا

معسولياكوبنيدكتغادرم525عامحواليوفي

اممتقرحيثكا!مينومونتإلىوذهبأتباعهمنعدد

عيدهياموتمبن.لائحتهبكتابةوقامكبيراديراوأسه!هناك

يوليو.11ومارس21يوميالديني

البلادفيالبريالنباتانظر:.الشائكالبئيسيتوم

(.الشائك)البميسيتومالعربيه

البلادفيالبريالنباتان!:.المقسمالبئيسيتوم

(.المقسم)البميسيتومالعربيه

ملك(باللاتينية)يوليسيزأوديسيوسزوجةلئيلوب

بسببمشهورةأصبحت.الإغريقيةالأساطيرفيإيثاكا،

ابنهمامولدبعد،زوجهاغادرها.لزوجهاخلاصهاوإئهاوفا

لمدةيعدولمطروادةضدحملةفيللاشتراكتليماشموس،

قصتهاوردت.لهمخلصةبنيلوبوبقيتعاما.عشرين

الأوديسة.ملحمةفى

زاعمينالمجاورةوالجزرإيثاكانبلاءمنال!ضيرلهاتودد

مرةالزواجرفضتولكنهامطلقايعودلنأوديسيوسأن

ودهاخاطبىتصدممنواتثلاثلمدةوظلت.أخرى

عليهاينبغىأنهتزعمكانت.خدعةذأسكشىمستخدمة

فيتنقضكانتول!صهالميرتيس،لحموها!ءتحياكةأوأ!أ

.اليومذأ!كفىحا!ضهماأجلةك!!

الخادماتإحدىكشفتأنبعد،بنيلوبوعدت

يستيمالذيذلكخطابهابينمنتختاربأنخداعها،

منكلحاول.بهوالرمايةالكبيرأويسيوسقوسشد

الشحاذين،أحدطلبجميعا.فشلواولكنهمذلكخطابها

بالمحاولة.لهالسماحلل!أوى،طلباللقصرجاءقدوكان

كان.بهوالرمايةأغوساشدبسهولةالشحاذاستطاع

أوريسيوسقتل.متنكراجاءوقدأوريسيوسهوأصشحاذا

معشمملهواجت!مم!ضهاستعادرأصقوسلاحميعاالحطاب

.أخرىمرةبنيلوب

الأوديسة.:أيضاانظر

وهودندابدجيكاكونتهاقتصادياتحاداليئيلولمحى

منالتسميةاشتقتوقد.أم!48عامولوكسمبرخ

اللاتينية.باللغةالثلاثالدوللأسماءالأولىالمقاطع

موحدةسياسةوضعبغرضالبنيلوكساتحادتاسمى

السلعانسياببحريةبالسماحوذلكالخارجيةللتجارة

.الثلاثالدولبينالمالورأسوالخدماتالعاملةوالأيدي

الرسوموألغتللجماركاتحاداالدولهذهشكلت

.موحدةخارجيةجمركيةتعريفةووضعتبينهاالجمركية

من59%عنمايزيدتحررأم،659عاموبحلول

القيود.كافةمنالدولتلكبينأضجارةا

أقتصادياتحادتأسيمم!تمأجنيلوكس،ااتفاقيةوبموجب

.أم069عاممناعتباراعملهالاتحادوبدأ،أم89ءعام

تجاريةوحدةالاتفاقيةبموجبالبنيلوكسدولأصبحت

ينايرمناعتباراالأخرىالدولمعالتعاملعندواحدة

إنشاءإلىالبنيلوكعم!دولبينالتعاونأدىوقد.أم169

العاملة.للأيديحرسوقأول

وتمتد.الإفريقيةللقارةالغربيأصساحلاعلىتقعدولةيدي!

إلىكم067منيقربماإلىوالضيقةالطهويلةبنينأراضي

منبنينسكانومعظمغينيا.خليجعنبعيداالداخل

الزراعة.فىتقريبانصفهمويعملالسود،الأفارقة



102بنين

بنين

خاص!ةأرضأووطنىمتنزه

حدل!مكدأخرليهطنيه!

طى

البحرسطعمستوى!وقالارنفاع

الدوليةالحدودلمحيمرجغاليستالحريطةهذه

فيالفرنسيللحكمتابعةمقاطعةسابقابنينكانت

.ام069عامفياستقلالهاعلىوحصلتإفريقيا.غربي

ماء79عاموحتى.الرسميةالبلادلغةهيالفرنسيةواللغة

جمهوريةعاصمةداهومى.اسمالبلدهذاعلىيطلقكان

فىتتمالحكومةأنشطةمعظمأنإلابورتونوفوهيبنين

وميناؤهاالجمهوريةمدنكبرىوهىكوتونومدينة

أيضا.الرئيسيالتجاريومركزهاالرئيسي

رئيسحكومتهايترأسجمهوريةبنين.الحكمنظام

يعين.مشواتخمسلفترةالشعبينتخبهالذيالجمهورية

شؤونتصريففييساعدهالذيالوزراءمجلعرالرئيس

وينتخب،التشريعيةالوطنيةالجمعيةعضوا68يمثل.الدولة

.سنواتخمسلفترةالجمعيةأعضاءالشعب

مجموعة06نحومنبنينسكانيتألف.السكان

متصاهرةمجموعةوهىالفئاتهذهأكبروتشكل.عرقية

هذهوتعي!ش.السكانمن%06نسبةوأدجاسفونسمن

منالجنوبيةالمناطقفىاليوروباجماعةإلىإضافةالمجموعة

عددمجملمن%01تشكلالتيباريباسوجماعة.بنين

الشمالية.المناطقفيانتشاراالاكثرالجماعاتمن،السكان

بطريقةمبنيةمنازلفىبنينفيالسكانمعظميعيش

فييعيشونالذينأولئكوبخاصة،بعضهملكن،بدائية

ونجد.المسلحةالخرسانةمنمبنيةبيوتفييسكنون،المدن

خلفالواقعةالضحلةالبحيراتأوالمستنقعاتمناطقفي

علىالمقامةالأكواخمنكبيرةأعداداالساحليالشريط

بالقربالمستنقعاتمياهتقيهاأعمدةعلىمقامةالبامبوقمبأكواخ

دنين.فيمسلحإسممت

مازلفىيعيشونالمدنسكان!سيماولاالناسبعضعيسيا.خليجمن

)موريتانيا!امالي8؟المنيجرعألا

!جمو!كهل!كاص!غ!تيأ3ءاحيماإئ!ه!يإءلا

حمابرز!ن!،ى!عح،أبلجيوصحم!ءبمء

لعاجكمولا!!كا!اسبر!

كاكضا!كهـئرا!!----3--!--فيص-!المقيحمشبن

طلسؤالى1الحيطلمجص!س
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الس!صانلتحميمرتفعةتكونأ!بامبو()االخيزرانمنأعمدة

صورا،أتاجبالسكانويعيش.المستنقعاتهذهمياهمن

أصتم!شلىامستديرةجيوتفي،أعربياالشمالفيالواقعة

والسعف!القشمنمصنوعةوأسقفهاالطيزمنجدرانها

.المجدول

ويسمىالألواد.زاهيةملابسلنينفيأضسوةاوترتدي

ومشرةأ!السروامنويتألف!أجبماديللرجالالشعبيالزي

طويل.رداءإلىإضافةقصيرة

بيجنومماطهتفيوبحاصة،الناسمنالعديدويرتدي

الدنس!!انيرتديهاا!الملابستشبهملابس،بنين

إفريقيا.فيالغربية

أصدياناتاأس!صاناعددمجملىص7%0نحويمارس

اضصرانيةابالديانةمسهم./أ7يدينوالوتنية،التقليدية

ال!سالأمي.لالدينمنهما%أ3و

أما،الجنوبيةالمناطقفيالنصارىامعفمأيعيشر

65%نحويدرس.الشماليةاساطقفيفيعيشونالمسلمون

في!شة11و6مال!تأعمارهمتتراوحأسذيناالأطفالمن

المرحلةإلىيصلونالذيننسبةوتبلغ،الالتدائيةالمدارس

أش!ضابةايستطهيعونالذينأما.%02منأق!إلىمنهماأضانويةا

اخ!!.الماعددمناشبمنحوإلىعددهمفيص!!والقراءة

رملىرمنسمصأشاطئبم!تساح!!.والمنماخالسطح

عربعيداأسمن!ناشسوأرزان،طبيعيةموانئلهولاتوجد

كوتونومحصقةفيأصدوأسةاأقامتهميناءحمناكل!ش.الشاطئ

خلفالواقعةالأراضيأما.فيهترسوأنأصسفنالبعضريم!ش

فيهات!ضرمنبسطةأراضفهيأصساحليةاالمستسقعاتمناطق

مستنقعاتأصمساحلامنك!08بعدعلىوتوجد،الغالات

.كبيرة

م061إلىلنينفيس!إلبحرعنارتفاعأعلىيصل

فيالواقعةأتاكوراجبالمناطقفيالارتفاع!هذاويوجد

ويصبالبلادفينهرأطولأويمينهريعد.الغربيالشمال

المناخأما.كم45،نحوإلىيصلوطولهغيسياخليجفي

الأمطارهطوليدوم.ورطبحارفهولنينجنوبيفي

يوليو.شهرحتىرأبريلشهرمنالجنوبفيالمومعمية

وحتىسمبتمبرشهرمنالمسطقةتلكفيالأمطارتهم!!

فيكبيربتفاوتبنينمنالشماليةالمناطقتتميزنوفمبر،

المناطقفيأما.قليلةورطوبة،اليوميةالحرارةدرجات

أكتولر.شهرحتىأبريلمرالأمطهارموسميدومالشمالية

الشرقيةالجنوبيةأطناطة!افيالأمطاراهطولويبلمعدل

يصلكما.سمأ3.إلىفيصلالوسطفىأماسم،5.

9!عم.0إلىالشماليةالمناطقفيمعدلها

أضخيلاأشجاروتش!صلزراعيابلدابن!تتعدالافتضماد.

كماالبلاد،ثروةمنالأعظهمالقسمالجنوبفيالزشي

موجزةحقائق

لو!و.لورتو:صمةالعا

اعرلمحسية.ا:الرسميةاللغة

.2حكا226211:المساحة

إلىالمترقوم!كم،668الجمو!إلىالشمالصاللسافات:أطول

كم.أ42فيملعالساحلىالشريططولأما،كم532اعر!ا

أتاكوراحبالمناطقفيارتفاعأعلىيصما!البحر:سطحعنالارتفاع

!سمستوىهوارتفاعأقل"المحر.سصئافوقم061حوإلى

اسحر.ا

وتصل.لمسمة5)056؟...أم169عامتقدير:السكانعدد

2.شحصأ/كم74أإأحس!اليةاأحضا!ةا

المدنفىويعيش،اضيفيةا!اطهت!ييعيشوربر62:ال!كانىالوزيع

اسمكاناعددطغ7191عامإحصائيةحمسى.38./افيحر

عامالسكانعدديصلأرالمقدروس.سسمة0123313

لسحة.46د0001إلى2ء100

والدرة،والقطنوال!ت،اساكا،ال!،حاوا!صاا:الزراعة:الرئيشةافتجات

.الحلوةوالبطاطا،اسقولياتا؟،والفستق!،اصحيلاوريت،الشامية

اسملالفرسيةعليهويطلقالجديدالفجريدعىو:الوطنىالنشيد

(.دوفيلالو!

الجانب!ييقعرأسيأحصرحط:حطهوطتلاتةمنيت!صن:العلم

الأيمن.الجانبليأحمرحصاأيعلوأصمروحصأأعلمامنا،بر1

انظر:،الصعرىالوحدةلمعرلة.الفرلكهياشئيسيةالوحدد:العملة

.ابقود

وتشتمل،أ!مادراتامنكبيراشدراوبذورهاريوتهاتش!!ل

والفستق،،والقطن،والنالكاكاو،علىالأخرىأصادراتا

صناعةفيتستخدمالتي،الأخرىالم!صسراتوبذوروالتئ!

المحاصيلوتشتملفرنسا.معبنينتتاجر.والصابوناشبدة

الذي،المنيهوتونباتالبقوأجاتعلىأجلاداتصدرهااكتي

والدخن،،الشاميةوالذرةالنشا،مادةحذورهم!تستخرج

ويربي.الحلوةالبطاطاإلىإضافة،الرفيعةوالذرةوالأرز،

.الأغنامإلىإضافةوالخنازيروالماعزالأبقارهناكالناس

الأولى.مراحلهافيفمازالتبم!تفيالصناعةأما

مثل،الصناعيةالمنشآتمنقليلعددالجنوبفييوجد

غزلومعداتوالخابز،،النخيلزيتتصفيةمصانع

الجير.وأحجارالنفطبعضبنينوتنتج.القطن

عنالمحيطإلىطريقهمفىالنيجربن!تسكانيعبر

مفترقوهي،أخرىطرقوشبكةحديديخططريق

نيجيريامنتمتدالتي،الساحليةالبريةالطرقلحركةطرق

085نحوبنينفيالحديديةالس!سكطولويبلغغانا.إلى

.مطاراتخمسةبهاويوجدكم

لاريخيةنبذة

عشرالثانيالقرنينمابينالفترةفيلنينفيقامت

حلولوعند.الممالكمنالعديدالميلادلينعشروالثالث



3،2،مملكةبنين

كانتالتي،داهوميمملكةمميطرتعشرالسالغالقرن

فيايلأوروبيونوبدأ.المنطقةتلكعلىلها،عاصمةأيومي

الساحل.مناطقطولعلىالرقيقلتجارةمراكزإقامة

الرقيق.تجارةمنأساساسلطتهداهوميملكواستمد

زيتتجارةحلتعشرالتاسعالقرنمنالأولالربعوخلال

فرنساوقعتأم851عاموفى.الرقيقتجارةمحلالنخيل

هاجمام298عاموفي.داهومىمملكةمعتجاريةاتفاقية

الفرنسيينأنإلا،الفرنسيةالتجارةمراكزالمملكةجنود

المنطقةتلكعلىفرنساواستولت.هزيمتهممنتمكنوا

غربيلأراضىتابعةمقاطعةأم409عامفيمنهاوجعلت

والسككالطرقفيهاالفرنسيونوأنشأ.الفرنسيةإفريقيا

وتحولت.المناطقتلكفيالبنزراعةشجعواكما،الحديدية

م4691عامفىالصادرالفرنسىالدمشوربموجبالمنطقة

الفرنسية.للحكومةتابعةأجنبيةأراضإلى

فيالذاتىالحكمحقالمناطقهذهالفرنسيونأعطى

مأ6!0عاممنأغسطسشهروفيام،589عام

داهوميالوقتذلكفيتدعىكانتالتيلنينأصبحت

فى،المتحدةالأمفيعضواالبلدهذاوأصبحمستقلابلدا

غيرتأم759عاموفي.نفسهالعاممنلاحقوقت

بنين.ليصبحداهوميمناسمهاالحكومة

بنينشهدتأم069عامفيالبلاداستقلالومنذ

السياسية.والصمراعاتالاجتماعيةالاضطراباتمنالعديد

الميلاديالعشرينالقرنمنوالسبعينياتالستينياتففي

.مراتعدةبالحكومةالإطاحةمنالعسكريونالقادةتمكن

،أم079عاممنمايوشهرفيمدنيةحكومةوشكلت

وفي.أشخاصثلاثةمنمشكلرئاسىمجلصترأسعها

عسكريةحكومةاممتولتأم72!عاممنأكتوبرشهر

المصالحمعظموعلىالحكمعلىكيريكوماثيوبرئاسة

بها،خاصاممياسياحزباشكلتكماالبلاد،فىالتجارية

.الأخرىالسياسيةالأحزابعلىحظراوفرضت

حكومةمنعناصرحلتأم099عامأوائلوفي

كيريكوحكومة،الأخرىالمعارضةالفئاتإلىإضافة،بنين

نشاطاتها.بمزاولةالأخرىالسياسيةللأحزابوسمحوا

سوجلونيسيفوريتولىثم،مؤقتةحكومةشكلواكما

نأإلاللحكومةرئيساكيريكووبقيبها.الوزراءرئاسة

لبنين.الفعليالقائدكانسوجلو

انتخاباتأم!9أعاممنينايرشهرفيأجريت

فيالرئيسلاختيارالانتخاباتأجريتكما،حكومية

فيسوجلوفاز.أم199عاممنمارسمنالعاشر

الرابفيتمتالتيالاقتراعمنالثانيةالجولةانتخابات

الناحيةومن.نفسهالعاممنمارسشهرمنوالعشرين

مجالفيالحكوميالنفوذسوجلوقلص،الاقتصادية

بعدكيريكوعادسوجلو،ولايةفترةانتهاءوبعد.الأعمال

.أم699مارسفيأجريتالتيالانتخاباتفىفازأن

نوفو.-بورتو:أيضانظرا

إفريقيا،غربفيقامتدولةبنينمملكة.مملكة،للين

ومنتصفعشرالخامسالقرنمنتصفبينماوازدهرت

فيدولةوأقوىأكبروكانت.الميلاديينعشرالسالغالقرن

بنينوسيطرتنيجيريا.الانأصبحتالتيالغاباتمنطقة

منبدءاغينياخليجساحلعلىالولاياتمنالعديدعلى

أكبروتسمى.الشرقفيبونيوحتىالغربفيلاجوس

أيضاإليهمويشارالايدوبنينفيالسكانمنمجموعة

بيني.باسم

بينالتجارةطرقعلىلوقوعهان!اكنيةبنينأصبحت

تقايضالبدايةفىبنينوكانت.الشماليةوالسهولالغابات

والملح.والعاجوالتينوالتموربالنحاسالقطنيةالمنتجات

شراءفيبنينبدأت4861عامالبرتغاليينوصولوبعد

جواتوميناءوكان.الأخرىالأوروبيةوالبضائعالأسلحة

التجارلصالحإفريقياغربمنالرقيقلتصديرمركزايعد

الأخرىالدولمعالحروبأدت.والأمريكيينال!وروبيين

التيالولاياتفينشبتالتيوالثوراتللرقيقالمصدرة

البريطانيونغزا.المملكةتدهورإلىلبنينخاضعةكانت

.أم798عامبنين

القرنمنالفترةفيبنينفيالمصنوعةالتماثيلاكتسبت

فيشهرةالميلاديينعشرالسابعالقرنوحتىعشرالخامس

النحاسمنمصنوعمنهاوالكثير،العالمجمئأنحاء

بفن.ملكلتمجيدوالعاجوالبرونز

الرمادياللوريوضحالخريطهةهذهفي.ام005حواليفيبنينمملكة

نهردلتافيازدهرتالتيسينمملكةعليهامميوتالتيالممطقةالداك!

عشرالسالعالقرنمنتصم!وحتىعشرالخامسالقردمشصفمنالميحر

إفريقيا.عربلدولالحاليةالحدودالبيضاءالحطهوطوتوضيعالميلاديير.

ميل0025005

--!+-الأ!33-سصص7-3عدش!حككيماشطص

ثلنيالفوج!ه!لأطولاقيتو،--

لأس!لإ*!-!!*الهول!ال!3بورنوكانيم

!صبخ!نيأودويو!لإ7كبىصسكا!-م7!

/-ح!صلم3-

!-7!هومي!د-ح!3كا-ص-7صكر

هون1فى!طحلإثىكيعا!-س!كا-بر*غقبائلى---س

جوسسث!3أجبو

ص-أكر-لأرط!!برحلا-7+سكا-"ىح!م!-!بكا؟بااولدس؟!

صصكح!--بولى---سلإطص!ور!-ثلا
!ثيلثاحبعلى



البنبوبة402

المعرهشةعلىسيطرتالتيالمذاهبمنمذهباليئيوية

العامبالنظامأولآالاهتماممؤداه،الغربىالفكرفيالإنسانية

حسابعلىببعضبعضهامرتبصهآأفكارلعدةأولفكرة

وأ،البنائيةباسمأحياناويعرف.لهالمكونةالعناصر

عامةاللغةعلومإلىالنظريةهذهامتدتوقد.التركيبية

أساس!العلماءاستخدمهاحيثخاصةالأسلوبوعلما

أمخوية.دراسةالنصلدراسةأصلايعتبرالذيالثنائيللتمييز

مؤسص!عوصعيرديفرديناندالسويسرياللغويالعالميعد

وذأسكالمعاصر،اللغةاعلممنهانطهلقالذيالبنيويالمنهج

وعمقاانتشاراكتمسب!المنهلكن.القرنهذابداياتفي

شتراو!بليفيكلودالفرنسيئالانثروبولوجياعالميدعلى

جديدامذهباالتانيةأحالميةاالحربأعقابفيصاغالذي

أغلسفةاإلىأضقداشتراوسوجهوقد.قواعدهلهالمعرفةفى

الماركسيةوهاحمأغرويدية،وأالمنطقيةوالوضعيةالوجودية

والحتميةالطبقيالصراعمث!!،الأساسيةوأفكارها

إلىالطبقاتصراعتحلي!!منأخحولباونادى،التاريخية

التفعسيرفيالعرقيالتسلطورفض،الألحماسيةاالبنىتحلي!!

رفضتكما.مستقيمخطفيوالتطورالأنثربولوجي

منهجية.أداةباعتبارهالتاريخيالتفسيراستخدامالبنيوية

المعرفةعلىجديداليسالبنيويةمصطلحأنوالحقيقة

استحدمالميلاديعشرالسابمالقرنفمنذ،الإنسانية

وعلماأصمارةارأ!ندسةواالأحياءامجالفيالمصط!

ويقصدالأعضاء.اوظائفوعلماأضشريحاوعلماالنبات

ت!ضنالتيالداخليةالعلاقاتأمحلوماهذه!سلفىبالمصطلح

الداخليةأجنيةاعلىالمصطلحفيدلالجيولوجيافيأما.الكل

كلالمصطلحشملالحديثالعصروفي.الأرضيةللكرة

الشخميةبناء:النفسعلمإلىوامتدالمعرفةفروع

البناءالاقتصاد:وعلمالخلقبظء:النفسيوالتحليل

والكلمة.الجملةبناء:اللغةوعلمالاقتصادي

وحدةفيالأجزاءترابطالعلومهذهفيالبناءويعني

ما.حدإلىودائمنسبياثباتاثابتشيءوهيمتكاملة

أعمالفيالمعاصرةالبنائيةللنزعةالأولىالبداياتوتظهر

كما.ومالينوفسكيوميردوكودوركايمكونتأوجمست

المهتمةالنفسيةوالدراساتاللغويةالدراساتساهمت

البنيوية.تشكيلفيبالإدراك

وكاناللغوياتمجالفيالغربفيالبنيويةظهرت

والشرقيةوالإفريقيةالهنديةاللغاتدراسةتعذرإليهاالدافي

عليهمأناللغويونوجدثمومن،مقارنةدراسةوالأوروبية

بمنهجبنائيةدراسةدراستهاأيداخلهامناللغةدراسة

موضوعي.

الأوليةالبنياتكتابهشتراوسليفيكلودكتبومنذ

منبهايرتبطوماالبنيويةصارتأم()949عامللقرابة

مفهوما(البنيويوالتحليلوالبنيويةوبناء)بنيةمترادفات

علىيقتصرالمفهومهذايعدفلمالمعاصربمالفكرفيمأساسئا

المنظرين-بعضعند-شملبلالبنيةعملاوذاتهأجناءا

يأذاتهالبنيةمكوناتأوالبناءداخلالفاعلإت!تالعلاقات

وقد.الأبنيةبينوالعلاقاتالبناءخصلنفيالداخلةالعناصر

السابق.كتابهفىالبنيويالتحليلشتراوسليفيكلودطبق

بنيوئا.تفسيراأغرابيةاالعلاقاتالكتابهذاويفسر

حقلالبنيويةالدراساتعنهاكشفتكماوالقرابة

وتطورهاوثباتهاالعلاقاتلطيعةينضبلادراسة

وأمتد.متوقعةتكنلممجالاتفيوتباينهاوت!صارها

تحليلإلىالقرابىالنسقمنشتراوسعندالشيوياضحليلا

وهي،دائمةبنيويةتشكيلاتوكلها،أطغةواالأسطورةا

كلودطبق.الإنسانوعقلالإنسانىالوعيلمعرفةمصدر

فىاللغةعلمومناهجاشياضيةمناهإلعلومشتراوسأجفى

البنيوية.دراساته

نأيفترضتحليليامنهجاتعرضالعامالمعنىفيفالبنيوية

لمبادئخاصةحالاتهىللملاحظةتخضعالتيالظواهر

يحلللافالبنيويالبناءبمعناصرب!تالعلاقاتتحددعامة

وجوديفترضولكنهللملاحظةتخضعالتيأظواهرا

الظاهرالمعقدالكلتكونإلىتؤديوكامسةهامةعلاقات

العلاقاتوهذه،علاقاتدينهاعناصرمنحبمرفالبنيةلنا.

القواعدمنمجموعةعلىتقومولكنهامصادفةتنشألا

عناصرمعوترتبطأكبركيانمنجزءفالشعائر.المحددة

يهتمالبنيويينوبعض.الاجتماعىالبناءلت!صناجتماعية

يهتمأيمضمونها،ويتجاهلوصورتهاالعلاقاتبشكل

يهتمأنوينبغي.بالمضمونيهتماولاأحلاقاتابصورة

مننسقفالبنية؟بالمضموناهتمامهالعلاقاتبشكلالبنيوي

الدوافعمنواقعيةأكثرالنسقوهذا.والمواقف!العلاقات

تنطمعلىالإنسانيالعقلقدرةعنويكشفوالمقاصد،

العقلمحصلةهوعالمنافيالظاهرالنظاموأن،التجربةعال!ا

ردودللقرابةالأوليةالبنياتكتابنشرأثاروقد.البشري

التحليلبنموذجتأثرتكثيرةأعمالوظهرت،واسعةأفعال

الأديانوعلماالأدبيوالنقدوالتاريخالنفسعدافيالبنيوي

هذهكلبينالمشتركوالعامل.أطغةاوعلماالاجتماعوعلم

التفسيراتجدوىحولأضساؤلاتااتارتأنهاالأعمال

فالبنيويون،والتاريخيةوالوصفيةوالتطوريةالتجريبية

التيالعلاقاتعملكيفيةعنالبحثضرورةيؤكدون

التيالقوانينمعرفةوضرورةال!واهرانتظامإلىتؤدي

.الكلياتهىالدراسةتستحقالتيفالموضوعاتتحكمها.

مثلالمعارضينوجدتيناصرهامنالبنيويةوجدتوكما

ورغم.بالغائيةالبنيويةاتهمالذيهومانزالاجتماععالم

التقاربأظهرتأنهاهوللبنيويةالأكبرالإسهامفإنبمذلك
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الإنسانيةالعلومبينالفواصلوحطمتالفكريةالمذاهببين

العلومأهميةحولشام!!تفكيرإلىالطموحوولدت

اللإنسانية.

الإنسانيةوالمعرفةالفكرساحةعلىالبنيويةسيطرت

ولاباستمرارمتجددالإنسانيالفكرأنإلاعقودثلاثةمدة

الانحسارفيالبنيويةأخذتولهذاواحد،إطارفيينحبس

وظهرتالثمانينياتمنأبتداءالإنسانىالمسرحعن

الإنسانيالعقلخصوبةعنكلهاتعبرجديدةمذاهب

.الانالعالمتسودالتيالقلقحالاتوتبرز

،ديفرديناندسوسير،،رولان،بارت:أيضانظرا

علم.،النفسكلود،،شتراوسليفي

الدين.بهاء،السبكيان!:.السبكيالدينبهاء

ديانةتمثلأصبحتالتيالمنحرفةالفرقمنفرقةاليهافية

يزعمأمرها.مبدأفيبالإسلامتسمتوإنمستقلة

بالأسماءيتحققلاللهالمطلقالوجودبأنأصحابها

فيوخصوصا،كتبهفينفسهبهاوصفالتيوالصفات

يظهرمنإلىيحتاجوجودهأنزعموابل،الكريمالقرآن

يقولايه.بهاءأنهاعتقدواالذيالأبهىبمظهرهويبشرأمره

علىأشرقالذيالسلامعليهعيسىإن:المذهبهذادعاة

على،الرابعةالسماءفيومقامه،الروحمقاميمثلالدنيا

فيومقامهالعقلمقاميمثلعدطمحمداالنبيأنحين

هي،يزعمونكما،البياننقطةأنإلا،الخامسةالسماء

لأن،ذلكمنأعلىفإنه()البابالمقدسالأعلىمحيدنا

العشق.مقاموهيالسادسةالسماءفيمقامه

،والتجلياتالمظاهركلفيهتتجمعالذياللهبهاءأما

بطريقالسابعةالسماءفيمقامهفإن،زعمهمحدعلى

يعجزالتيالإلهيةوالذاتالغيبلمعالمالكاملالتجلي

ذلكعنالله)تعالى.اللهأنهيعنيوهذاإدراكها.عنالعقل

كبيرا(.علوا

البابيةأوالبهائيةتاريخيعود.البهائيةظهرتكيف

عندوالباب،دعوتهالبابأعلنهـحينأ026سنةإلى

الإماموبينبينهمواسطةيكونالذيالشخصهوالبهائية

سنةولدالذيالعسكريالحسنبنمحمدعشرالثاني

أنهويعتقدونهـ،026سنةالصغرىالغيبةهـوغاب2ء5

عودته.ويتوقعونالمنتظرالمهدي

المرزأأعلنهـعندماأ927سنةالبابيةتاريخانتهى

منبعبارةالمقصودهوأنهالمازندرانىالنوريعليحسين

البابأنوادعى،البابكتبفيالواردةاللهيظهره

بالسيدمبشراالمعمدانيوحناكانكمابه،مبشراكان

هىإذالبهائيةالملةلدعوةالفعليةالبدايةهىوهذه.المسيح

اسملنفسهاتخذالذيالنوريعليحسينالمرزاإلىتنعسب

الله.بهاء

بشرالذيهوأنهالأمرأولالبهاءادعى.البهائيةآراء

النبوةادعىثمالمنتو.المهديهوأنهادعىثم.الباببه

مرتبةإلىارتقىثم،العامةالنبوةإلىتدرجومنها،الخاصة

اللهسبحان.الأرضفياللههوفكأنه،المطلقةالألوهية

ألفقبلأمرايدعيمنأنوزعم.يشركونعماوتعالى

فيتجلىاللهبهاءأنمزاعمهومنمفتر.كذابفإنهسنة،

كانعندمانقاباوجههعلىيسدلكانلذلكوأنه،وجهه

معتقداتهومنالبهاء.ذلكالناسيرىلئلاالطريقفييمشي

وأن،اللهنورمنوقبساإلهيافيضاوالدعاةللأئمةأن

اللهوأنالأنبياء،عصمةلهمبعدهمنوالأئمةالمهدي

الكلي.العقلحدإلىيرتقىتدريجياتجلياعليهميتجلى

الذيالاعتقادعلىالبهاف!المذهبيقوم.البهائيةعقائد

هـ،ا903-1)233المازندرانيعلىحسينالبهاءقرره

صفاتولاأسماءلهليساللهأنليهوام(7811-298

منلمظاهرهرموزوأفعالهوصفاتهأسماءهوأنأفعالولا

بدشتمؤتمرفىظهرالذيهووأكملهموآخرهمالبشر،

الله.بهاءباسمالملقبالمازندرانيحسينميرزا

الموعودوهو،الأكملاللهمظهرأتباعهعندوهو

البعث،ورسالته،القيامةوقيامه،الكبرىالساعةومجيئه

هووظهورهالنار،هيومخالفته،الجنةهوإليهوالانتماء

رغمربناجميعاأتباعهويسميه.الأبهىاللهجمالظهور

فيوعقيدتهمبشرآ،بوصفهوعجزهقصورهيعرفونأنهم

الأرضفياللهمظاهرمنمظوأنهحياتهفيالإمابمأوالنبي

الله.بهاءوهوالاكبرالمظهرغير

جددوها،أنهموزعمواالعباداتفىغيرواوقد

نأيعتقدونولأنهموالتجديدالنسخبوجوبلاعتقادهم

يكونأنالتشروإلدينيفيالإلهيةالحكمةقوانينمن

درجةأعظم،اللاحقالبابأوالإمامأي،اللاحقالظهور

فعدد.السلفمنأكملالخلفوأن،السابقالظهورمن

منهاصلاةوأداء،ركعاتبتسعصلواتثلاتصلواتهم

يوما،عضرتسعةوصومهم،الأخريينالصلاتينعنيغني

بغدادفيحسينالمرزافيهأقامالذيالبيتزيارةوحجهم

امرأةكلمنالزواجويبيحونبشيراز.سكنهالذيوالبيت

.الأبزوجةغير

فيوانتشرإيرانفيالمذهبظهرالانتشار.أماكن

أمريكامنكلفىأتباعوللمذهب.والعراقإيرانأنحاء

كتبهمأبرزومن.الأخرىالدولمنالكثيروفيوفلسطين

والإنجيلوالتوراةللقرآننالممخايرونهالذيالأقدسكتاب

منوكلها.المباركةالألواحوكتابالإيقانكتابولهم

وكفرا.ضلالأمحشوةوهىحسينالمرزاتأليف
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بماالقوا!فهو،المدهبفيالمسلم!تجمهوررأيأما

هوفذلكوأسماء،صفاتمننفسهعنممبحانهاللهقاله

ذأطىبغيرلأغوواصرر!محمدبهجاءالذيالتوحيدأساس

صلإس!ر.المصععىأملةعنخروص!فيه

التوابل.انظر:.البهارات

أسشعابواالجزرمنسلسلةأجهامااجزردجرر.ا!اما،

ي!هـبماعددهايبلغ.الغربيةالهندجزر!يتم،المرجانية

منحدودهاتمتد،مستقلةدولةتكونجزيرة0003من

لفلوريداالشرقيالساحلعنك!ا08نحوتبعدمنطقة

الشرقىالشمالىالطرفإلى،الأمريكيةاالمتحدةبالولايات

أ!س!صانويقص!إإك!ا.008علىتزيدمسافةوهىل!صبا،

يقص!!رالجزر،ححذهب!تمنفقصأجزيرة02منيقربفيما

نيوناساوجزيرتيفيأصسكاناأرباعثلاثةمنيقربما

العاصمةوهيناساو،مدينةتقعبهاما.وجراند،بروفيدنس

ساعد.بروفيدلسنيوجزيرةفي،المدنكبرياتومن

المعتدلوالجوالمداريةشبهالمنطقةفيالواقعةالجزرجمال

بوصفهاالسياحةعلىاعتمادهمفىالبهاماجزرسكان

القومي.الدخلمصادرمنأساسيامصدرا

إلىرحلتهأثناء-كولمبوسكريستوفرأسةالرحانزل

بجزيرةحالياتعرفالتىبالجزيرة-أم294عامأمريكا

البهاماجزروخضعتالبهاما.جزرإحدىلمملفادور،سان

عاموحتىام717عاممنابتداءالبريطانىللاحتلال

لبيعهاالملونالقشمنأد:اتيصسودالبهامابخزراللهرةالعمال

اصهاما.احر!سىعطلاكأياتسورأرريرااطسيا!

عناستقلالهافيهنالتالذيالعاموهوأم،739

بريطانيا.

جزراتحادالدستوريالملكىالنظاميسود.الحكمنظام

الرئيسبريطانياملا!ةالثانيةإليزابيثالم!!ةوتعدالبهاما،

يمثلعامحاكمجزرالبهاماشيويوجد،للدولةالرسمي

منالبهاماجزرفىالثنائيالتشريعيالمجلحه!يتكون.الملكة

،الشيوخبمجلصرعضوا16والجمعيةبمجلسعضوا38

ويعين،سنواتخمسلفترةالجمعيةأعضاءويينشخب

البهاما
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موجزةحقائق

.وسادا:صمةلعاا

الإنجليزية.:الرسميةاللغة

البهاما.جزركومنولث:الرسمىالاسم

.2كمأ3)359:المساحة

الغر!إلىالشرقمن،كم247الجنوبإلىالمتسمالمن:ا!لسافات

كم.345.2الساحلىالخط.كم007

ارتفاعوأقل،م63كاتجزيرةديبالحزرنقطةأعلىتوجد:الارتفاع

س!إلبحر.مستوىهو

نسمة،281).00أم691عامتقديراتحمسب:السكانعدد

فىالسكانمن6%4ويقط!.2اكمشخصا18السكانيةالكتافة

عددبلغ.القرىفيمنهما36%يقطنبينما،الحضريةالمناطق

سسمة.452)685-أم099عامإحصاءحمسب-السكان

إلىم1002عامالسكانعدد!ميصلىالتقديروحمسب

000892..

،الأناناسالخيار،،الموالحالموز،:الزراعة:الرئيسيةالمنتجاتأهم

المنتحات،الرم،المفطمنتجات،الإسمت:الصناعة.الطماطم

ئية.لغداا

البهاما.أرض!ياميري:الوطنيالنشيد

الجزر-فيللسكادالسائداللورإلىيرمز-اللونأسودمتلث:العلم

لونإلىيرمزان،ذهبىوالآخر،أزرقأحدهما،أفقيانحطانبه

.أم739عامفيالعلمهذاامشحدمالجزر،فيالأرضولولىالسحر

الوحدةلمعرفة.البهاميالدولارهى،النقديةالوحدة:النقديةالعملة

النقود.انظر:،الصغرى

مجلسفيالمقاعدأغلبيةعلىيحصلالذي-الحزبرئيس

عنالشيوخمجلصرأعضاءويعينللوزراء،رئيسا-الجمعية

.العاموالحاكم،المعارضةوأحزابالوزراء،رئيسطريق

أخماسأربعةمنيقربماالسوديشكلالسكا!.

ترجعالسكانهؤلاءومعظمالبهاما،جزرفىالسكان

لبريطانيا،الموالونجلبهمالذينالزنوجلمملالةإلىأصولهم

البريطانيونالمستوطنونتركانبعدالجزر،بهذهللعمل

بقيةأما.ام783عامفيالأمريكيةالمتحدةالولايات

والميولاتوز،البيضالمستوطنينإلىأصولهمفترجعالسكان

والبيض.السودمنهجينسلالةوهم)المولدون(

بمويكتبيقرأالبهاميالشعبمن%09منيقربما

منابتداءالمدرسةإلىبالذهابالأطفاليلزمالقانونلأن

فترةوهى،عشرةالرابعةسنحتىلشواتخمسسن

إلزامي.تعليم

البهاما،جزرفيالنصرأنيةالدينيةالطوائفأهمومن

وطائفة-الإنجليزيةالكنيسةأتباع-الأنجليكانطائفة

وطائفة-اللوثريالدينيالإصلاححركةأتباع-المثوديين

المعمدانيين.وطائفة،الكاثوليكالرومان

،جزيرة007منالبهاماجزرتتكون.والمناخالسطح

صغيرةصخريةجزيرة2)003منمايقربإلىإضافة

أكلينز،جزربها،الرئيسيةالجزروأه!ا،مرجانيةوشعاب

البحريةالسياحةسفن

السفنحوضديترسو

وأبرالعاصمةظساوفى

السهاما.جزرفىالمدن



جزر،مالبهاا802

،لكبرىاباكوأ،مابهاندجرا،ليوثيراا،تكا،روسندأ

ومعظمسلفادور.سانبروفيدن!ر،نيوالمغرى،أباكو

بطبقةمغطاة،الحيريالحجرمنوضيقةطويلةقطعالجزر

غاباتتغطىكما،الخصبةكيرالحجريةاكتربةمنرقيقة

البهاما.جزرمنشاسعةمساحاتالصنوبر

يصلحيث،المعتدلبمناخهاأجهامااجزروتتميز

الشتاء،فصلفيم522إلىالحرارةدرجاتمتوسط

الأمطاراهطولمتوسطويبلغ،الصيففصلفيم982و

سنوئا.سمأ41منمايقربفيها

اشئيسيا!لأقتصاديالنشاطالسياحةتعد.الاقتصاد

أغنادث،افيأ!س!صانامنكثيريعط!ولذاالبهامابمجزرفي

أجهامااجزريزور.أسسياحةباالصلةذاتخرىالأوالأعمال

منالسائح!تمنالمليونورلغمليونعلىمايزيدسنوئا

بالزراعة،السكانمن%2منأقليعمل.الدولجميع

.الأخرىالأقطارمنغذائهامعظمالجزرتستوردولذا

الموالح،الموز،:البهامادجزرالزراعيةالمنتجاتأهمومن

ويقوم.أخرىومحاصيل،الطماطم،الأناناسالخيار،

البحريةوالحيواناتالبحر،جرادبصيدأجهامااجزرسكان

يصدروربمامحليا،يستهلكالإنتاجومعظم.الأخرى

بعضه.

بعضتديرأجنبيةشرحصاتعدةالبهامابجزرتوجد

المصارففروعصتكثيربالبلاديوجدكما،الأعمال

ا!لإسمنت،مصنعبالجزر،الموجودةالمصانعومن.الأجنبية

ومصائخاصةالرمومصئتقطير،أضفطاتكريرومصنع

الغذائية.بالمنتجات

طولهايبلغ،الوقمنبشبكةالبهاماجزرمدنترلبط

الركابحاملةالسفنتبحركماكهـا،ا،006منمايقرب

ناسو-ميناءويعد.الأخرىاوالدولالجزرلينأجضائعوا

ناسومطاريستقبلكمابالجزر،الرئيسيالميناء-العاصمة

المحلية،الجويةالرحلات-أيضاالرئيسيالمطاروهو-الدولي

وأجة.والد

فيطويلةلفترةاللوقانيود،الهنودعاش.تاريخيةنبذة

نأقبلذلكوكانالبهاما،بجزرحالئاتعرفالتيالجزر

نزل،أم294عاموفى.الأولىللمرةالأوروبيونأجهاإيأتي

سانجزيرةشساطئعلىكولمبوسكريستوفرالرحالة

فىالأسباناستقرإنومالأسبانيا.تبعيتهاوادعىسلفادور،

اللوقاني!تمنأهلهااستعبادفيأخذواحتىالبهاما،جزر

فىأحملاعلىالس!صانمنكثيراأرغمواكماأ!نود،ا

كوبامنكلفي،القريبةالجزرفيالذهبمناج!ا

غير-تقريبا-جميعهاالبهاماجزروظلتوهسبانيولا.

عندماعشر،السابعالقرنمنتصفحتى،بالسكانمأهولة

فيها.بالاستقرارالبريطانيونبدأ

البريطانيالاستيطانالأسبانيقاوململدء،ذيوبادئ

عشر،السالغأ!رناأواخرفيولكنالبهاما،جزرفى

البريطانيةالمستوطناتبمهاجمةالأسبانيةالقواتأخذت

مقراالبهاماجزرالقراصنةاتخذكما،مراتعدة

البريطانية.المستوطناتعلىيغيرونوأخذوا،لحملاتهم

مستعمرةالبهاماجزرأصبحتأم،717عاموفي

الاستعماريةالحكومةنجحت،الزمنوبمرور،بريطانية

القراصنة.هجماتوصدالجزر،عنأ!دفاعافيأجريطانيةا

ملكيتهاادعاءعنأسبانياتوقفتأم،783عاءفيو

الثورةوبعد.باريسمعاهدةبموج!ذأ!كوكانأطجزر،

الموالينمنكثيرأقب!!أم(أم-783)775الأمري!صيةا

على،الأمريكيةالمتحدةالولاياتمنأغادم!تانيا،شبريصاأ

وأسسوا،عبيدهممعهموجلبواالبهاما،جزرشيالاسشيطان

بريطانياألغت،أم339عاموفي.كثيرةمزارعالجزرفي

البهاما.جزرفيسائداكانالذيالرقنظام

-أم)861الأمريكيةالأهليةالحربخلال

كانتحيث-بارزادوراالبهاماجزرأدتأم(،86ء

للموانئالمقاطعةاتفاقيةوخرقكسرفي-للسفنقاعدة

منطائلةأرباحاالسفنهذهحققتث!ومن،المتحالفة

جزرمرت.الأوروبيةوالموانئالحزرموانئب!!أضجارةا

الكسادمنبفترةالأهليةالحربهذهلعدالبهاما

القرنأوائلإلىالفترةهذهواستمرت،الاقتصادي

الإقبالفيالسياحمنكبيرةأعدادأخذتعندما،العشرين

الجزر.زيارةعلى

حكماالبهاماجزربريطانيامنحتأم،649عاموفي

فيأجريتالتىالتشريعيةالانتخاباتوبعدداخليا،ذاتيا

منأغلبيةيمثلهالذي-الأحرارحزبحقق.أم!67عام

التقدمىالحزبهذاعملثمومن.بالحكمالفوز-السود

فيالأولىللمرةالسود،منللأغلبيةالحكمإعادةعلىالحر

ليدنالوزراءرئيصبقيادةالحزبهذاوسعىالجزر.تاريخ

بريطانيا.عنللجزرالتامالاستقلالتحقيقإلىبيندلنج

فيبريطانياعنامشقلالهاعلىالبهاماجزروحصلت

بيندلنجليندنوظل.ام739عاميوأجوشهرمنالعاشر

جزرفيللوزراءرئيساالليبراليالتقدميالحزبزعيم

المتحدةبالأمعضواالجزروأصبحتاستقلالها.منذالبهاما

فىالحرةالوطنيةالحركةواتهمت.أم739عامفى

فيبالإتجارالحكومةأعضاءبعضالثمانينياتمنتصف

المتمثلةالبلادمشكلاتعلىالأضواءوسلطت،الخدرات

الحكومية.الأجهزةوفسادوالجرائ!اوالبطالةالخدراتفى

ساحقافوزاالوطنيةالحركةفازتأم،299انتخاباتوفي

برئاسته.جديدةحكومةانجرهامهربرتزعيمهاوشكل

ناساو.بمالغربيةالهندجزر:أيضاانظر



902نيةالبهلوا

-ا334هـ،08ء-)734عبداللهبنبهرام

البقاء،أبوعبدالعزيز،بنعبداللهبنبهرامام(.204

أصولي.المذهبمالكيفقيه،الدميريالدينبتاجالملقب

عنهوأخذالختصر،صاحبالشئخليلعنأخذ

.السيرةمحمودوكانوالقضاءالتدريستولى.الأقفهسي

مختصروشرحبمالفقهفيخليلمختصرشرحتصانيفهمن

فيمالكابنألفيةوشرحبمالأصولفىالحاجبابن

مجلداتستةفيالإرشادشرحأيضا:ولهوغيرها.النحو

الثمينة.الدرة:وأيضا)فقه(،

قبل-؟اهـ،05قبل-؟)لمجمينلهر

،المحدثالإمام.حيدةبنمعاويةبنحكيمبنبهزم(.767

أبيهعنأحاديثعدةله.البصري،القشيري،أبوعبدالملك

،الحمادانعنهروى.أوفىأبيبنزرارةوعن،جدهعن

ابنوثقه.وآخرون،إبراهيمبنومكي،القطانويحيى

سمعت:حاتمأبيابنوقال.والنسائي،المدينيوابن،معين

بنوعمرويحئله،ولاحديثهيكتبشيخهو:يقولأبي

:البخاريوقال.إليأحبجدهعنأبيهعنشعيبأبي

والقولكثيرأ.يخطىء:حبانابنوقالبهز.فييختلفون

الحديث.حسنهو:يقولمنقولبالصوابالأولى

0145هـ،429-ء8)4الدينكمالبهزاد،

وضع.الفارسيينالمنمنماترساميأشعهرام(.535

الشهيرةالفارسيةالخطوطاتمنكثيرعلىتزيينيةرسوما

وخمسة،سعديوفليسياننامه،تيموربينهاومن

بالحركةالمليئةالحربيةالمشاهدرلمممفيبرع.نظامي

بالدقةتميزترومانسيةطبيعيةمناظررسمكما،الدرامية

هراةإلىالرسمفىأسلوبهتلاميذهنقلوقد.والجمال

اسياوسطفيوبخارى(الانأفغانستانحدود)داخل

تبريز،إلىبعدفيماورحل،هراةفيبهزادولدوالهند.

إسماعيلالشاه،الصفويينالحاكمينمنمقرباصارحيث

طهماسب.والشاه

الرحمنعبدانظر:.الرحمنعبد،البهكلي

البهكلى.

.السيركالجمباز،ان!:.البهلوائيات

ا!غراض)طائراتالطائرةانظر:.الجويةالبهلوائيات

(.الخاصة

يدفيواحدشيءمنأكثرومسكقذفاليهلوافية

يدين،فيأكثرأوأشياءثلاثةومسكقذفأو،واحدة

وأوالأطواقالكراتالغالبفىالبهلوانيونويستخدم

الخشبية،القنانىكرةقواريرشكلهافيتشبهكرةمضارب

البوليني.تسىالتي

قصيرةمدةفى،العالمفيبهلوانأفضليستطيع

ممبعةأوطوقا،21وكرات01قرابةوإمساكقذف

هذافيالاستمرارالبهلوانويستطيع،خشبيةمفمارب

ولعمل.فقطقليلةموادالمشخدمإذاطويلاوقتاالمشهد

مركزاالهوأءفيواحدةقطعةبقذفالبهلوانيقوم،ذلك

وذلك،قذفةكلمنحنىقمةعلىنفسهالوقتفيعينه

أشكالعدةوهناك.الضروريالتوقيتمنللتمكن

بسرعة،الكرةتدويرمنها،الخادعةالبهلوانيةللألعاب

منجزءعلى،كرةأوعصامثلما،جسمموازنةومنها

آخر.جسم

المصريينقدماءقبورعلىوجدتالتىالرسوموتوضح

العصوروفي.البهلوانيةالألعابيؤدونوهمالناسبعض

الألعابيؤدونالبلاطمهرجوكانأوروبا،فىالوسطى

نية.البهلوا

منالكوميديةالمسرحياتممثلواستخدموقد

،الميلاديالعشرينالقرنأوائلفيوالأوروبيينالأمريكيين

الفنيدرسوقد.أدوارهماداءفىالبهلوانيةالمهارة

الصورةوهذهالفارسيةاللوحاتم!الكثيررسمبهزادالدينكمال

.عندهالتصوير!نوجمالرقةتبيننظاممطخمسةمخطوطةم!



شاهرضا،بهلوي021

ب!تأخنسيقامهارةيروأضصوأ،بدنيةتربيةبوصفهالبهلواني

للألعابأسدولياالاتحادأس!وتنميتها.والعينأجدا

.أم479عامالبهلوانية

.بهلويشاهرضاان!:.شاهرضا،بهلوي

.بهلويرضامحمد:ان!إرضا.محملى،بهلوي

اشومانمنازأ!فيكزيةمرحجرةالرومالياليهو

أضومارأطفبضيستخدموالموقد،علىأجمهواويحتوي.القديمة

أضهويةباتسم!!أصسقفاوسطفيفتحةوبه،أضسليةوا

ارومانيةالمنازا!تصميماتطوروعندما.الدخانوخروج

وماسة.ااالمارلدياستقبالقاعةكالىالرومانيالبهو

منأخرىأماكنإلىوالموقدالمطبخنقلأفضللصورة

.الأسرةلجلوسومكاناأسلامشقبالقاعةالبهووبقي،البيت

فيالسطحفتحةخلالتسقطاكتىوتتجفالأمطار

الرومانيالبهووكان.إمبليوفجوميسمىرخاميصحن

ساحةأيإلىتشيرالبهووكلمة.بالزخارفغنئاالأصلى

.برواقمحاطةمفتوحةدار

القديمة.روما:أيضاان!

مدك(.أم-)279أدوليادجبهوميبول

التاسئفيالملكوهو.أم469عامتايلاندعرشاعتلى

.أم782عامالحكمتولتالتيالحاكمةالجاكريسلالة

ولىأناندا،أحاهوجدأنبعدم!صابهوممبولصار

تنصيبهقبيلأم469عاملالرصاصمقتولآ،العرش

قصير.بوقت

أدوليادجبهوميبوليوهوافراجاوسوميتوأسد

كانحيث،الأمريكيةماساشوسيتسبولايةبكمبردج

إلىأسرتهعادتثم،الطيةهارفاردبمدرسةيدرسوالده

للدراسةوالدهوفاةبعدأخيهمعأرسلولكنهتايلاند،

فقط.عامينالحينذلكفيلهوميبولعمروكانبسويسرا.

إذاهذا.أم459عامأواخرفيإلاتايلاند،يزرأسموبعدها

.أم289عامبهاقامالتيالقصيرةاشيارةاستشيما

بمولمميقىمغرمابسويسراجودهرأثناءبهههـميبولصار

يعزفوهوالجاز،لموسيقىصغيرةصسترارأردصوقد.احاز.

.الإنتاجغزيرأغانثاتبأنهصماالمزمار،حاصةآ!،تعدد

بهوميبولالتايلانديالبرلماننصبأناندامقتلوعت!ب

عامالغيتقدتايلاندفيالمطلقةالملكيةوكانتملكا.

إلىوعادتتويجهيؤجلأنلهوميبولفاختار.أم329

يومهوفي.لوزانجامعةفيأصقانونادرسحيثسويسرا

فىسركتمنوتزوجالتاسعراماالملكتو!أم9ء.مايو

ذاته.العاممنأبري!ط28

بلادهعلىكبيراسياسيانفوذابهوميبوليمارسوأس!ا

لوحدةورمزاتشريفياكبيرحدإلىدوره!انفقد

لونفكورنشولاالملكحفيدهوبهوميبوأ!.أضايلاكدي!تا

،سياموملكأناروايةحياتهسيرةعلىبنجتأ!ذكبا

وأنا.ا!للكالأمري!صةالموسيقيةوالمسرحية

أشمهرأحدم(.481-0819)9ألانإددجار!،

والشعرالقصيرةالقصةميادينفيالأمريكيينالكتاب

الأدبفىالنهضةبعصرمايعرففترةفىوالنقد

ماساشعوسيتسبولايةبوسطنمدينةشيبوولد.الأمريكى

ماريلاندبولايةبالتيمورمدينةفيوتوفيالأمري!جة

تركحيثبالمتاعبمليئةنشأتهكانتوأيضا.الأمريكيةا

اسمهتاجرنيربيهالثالثةفيوهوأمهماتتثمالأسرةوالده

جامعةفىثملندنفىأولاكنفهفيوتحعلماأ،دأجو

نجاحاوحققالصحافةفيذلكبعدبوعم!!فرجيميا.

،مبكرةنهايةإلىبهأدتالمضطربةحياتهأنغيرملحوظا.

بصمتهاتركتأنهامثلما

/د7-!صعيم.أصهأعمافى

بونشر9183عامفي

!ن!2!لأأ!صصيةامجموعته
*حكاياتالشهيرة

والارابيسك-الغرتسك

لىتوجهتمثلياتح!طوهي

والمرعبةأخامضةاللقصةبو

وقد،اشمزيالبعدذات

ألانوإدجارمنالعنوانعبارتيا!متمد



211البوابابن

البشعةأوالمضحكةالأشكالذاتالغرائبيةالزخرفة

إلىتميلالتيالزخرفةفىالعربىوالنسق)الغرتسك(

بهذاوتتصل(.)ألارابيسكوالنباتيةالهندسيةالأشكال

التراثمنالمستمدةالقصصيةبوأعما!الأخيرالنصق

لاثمهرزاد"الألفبعدالثانية"الليلةكقصةالعربي

التراثمنالمستقاةالشعريةأعمالهبعضوكذلك

أعمالإلىبالإضافةهذا"."!الأعرافكقصيدةالإسلامى

واسعةشهرةلهحققتالتي"الغراب"لمقصيدةمثلشهيرة

.1845عامنشرتحين

التيالقصصيةأعمالهبعضعلىحاليابوشهرةوتقوم

السابقو"لمالدفنأشر"!بيتسقوط"لممثلالموتتصور

هذهأهميةإلىانتبهوقد.لملمبمجوردنآرثرقصةوءلملأوانه

من،أدىمماومالارميهبودليرالفرنسيانالشاعرانالأعمال

وإلىفرنسا،فىالرمزيةالحركةفىبوتأثيرإلى،ناحية

بأهمية،أخرىناحيةمن،أنفسهمالأمريكييناقتناع

الاهتماممنكافيانصيبانالقديكنلمالذيكاتبهم

بالنسبةالأهميةلتلكالأخرىالمصادرمنوكان.هناك

مقالتهلاسيماالنقديةبوكتاباتالتاليةوللأجيالللفرنسيين

فيالرمزيونعليهااتكأالتيالإنشاء""فلسفةالشهيرة

بودلير،،الارابيسكانظر:".الخالص"!الشعرنظريةتطوير

.ستيفان،رميهمالا؟شارل

وتبعا.لندنفىبو-لي-ماريكنيسةأجراسللزبو

رنينفيهايسمعالتيالمنطقةفىيولدمنفإنللعرف

الكوكنيأوالأصليينلندنأهلمنيعتبرالكنيسةأجراس

عشراثناوهناك.الكوكنيةالإنجليزيةاللهجةإلىنسبة

دوتوقدام.619عاممرةلأولدقاتهاسمعتجرسا

علىالجويةالغاراتخلالالقديمةعشرالاثناالأجراس

ام666عاملندنحريقدمركما.أم419عاملندن

ربنإنالأساطير:وتقول.الأجراسمنأخرىمجموعة

إلىللعودةويتنجتوندكاللوردحنينأثارالأجراسهذه

.لندن

الكوكضي.:أيضاانظر

إيطاليا.فيمائيطريقأطولالبونهريعددهر.اليو،

الجبالمنيحملهاالتيالمياهحجمإلىأهميتهوترجع

ينقلهاالتيالمياهكمياتإلىوكذلكالبحر،فىويصبها

الطويل.لمجراهمحاذياأوجدهالذيالخصبواديهلري

فيوشدفق،الألبفيفيزوجبلمنبالقربالبونهرويبدأ

دلتاإلىيص!حتىكم652منتقربلمسافةالشرقاتجاه

هيإيطالياشماليأنهاروكل.الأدرياتيكيالبحرفيكبيرة

بحيرةمثلبحيراتوهناكالبو.نهرمنفروعتقريبا

أطولوهو،الطويلمجراهمحاذاةفيخصيباوادياأوجدالبونهر

إيطاليا.ديمائيمحرى

تصبأيضاجارداوبحيرةوازيو،وليكوماجيوركومو،

الأعلى،مجراهفيكبيرةالنهروسرعةالبو.نهرفيمياهها

البحرإلىيصلأنقبلبطيءمجرىإلىيتحوللكنه

منكثيروقوعفيالبونهرتسببوقد.طويلةبمسافة

قام،.مق003عامحوالىففي،الفيضاناتكوارث

بقصدالبو،نهرعلىصناعيةضفافببناءالأتروسكيون

الطميرواسبأدتوقد.مجراهفيوالتحكممياههضبط

تجريومازالتوجرتالنهر.مستوىرفعإلىالممستمرة

لاخر.وقتمنالنهرضفافتعليةعمليات

،الكبرىالإيطاليةالمدنبعضتقعالبو،نهروعلى

كبيرةمحطاتوهناك.وكريموناوبيا!مينزاتورينوومنها

منالأعلىالقسمعلىتعملالكهربائيةالطاقةلإنتاج

مجرىفيتبحرأنالكبيرةللسفنويمكنالنهر،مجرى

نقلشمالجزءهذاطريقوعنتورينو،مدينةحتىالنهر

البضائع.منكبيرةشحنات

إيطاليا.:أيضاانظر

.العاصرةالأصلةانظر:.ألمحعىاليواء،

أفعى.،الأناكندة:انظر.لمائيةاءلبواا

أبوالحسنام(.320؟-هـ،423-؟)البوابابن

اششهر،حاذقبغداديخطاط.هلالبنعليالدينعلاء

الخطتطويرفيالثانيةالنقلةصاحبوبانهخططبروعة

العربى.الخطتجويدأمامواسعةافاقافتحتوالتيالمنسوب

ابنكنيتهجاءتهناومنالبويهيينبلاطفيبواباأبوهوكان

بنعثمانالفتحأبىعلىاللغةدرس.الستريابنأوالبراب
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أطكتب،ومذهباللدور،مزخرفاحياتهبدايةفيوعمل،جني

البغداديالبزازال!صاتبأسدبنمحمدعنالخطوأخذ

بتعمهتمقلةابنخطوصأدرس!ث!ا،السمسمانيبنومحمد

ابنثانمصحفمنناقصاجزءايكملأنذلكفمكنه

التيأضقلةاإلىتوصلث!اأحد،يميزهأندون،كتبهقدمقلة

بعدالمنسوبالخطفيوأسلوبهمقلةابنقاعدةعلىأحدثها

مشتركةجماليةخصائصرتجمعهاأساليباصطفىأن

وانسجامارقياأكثركانتالتيبويقتهوكتبهافنقحها

تالية.ثلاثةأغرونتسودجعلهاكاوجمال!

العطارعليبنالحسنبنتفاطمةطريقتهفيبرعوممن

أبىلنطالبوأبوالخطهاطالحسينبنوعمرالأقرعبنت

أسديموريامحمدبنأحمدالفضلوأبوالكرخيالبركات

الإبرياأغرخاأبىبرأحمدبنتوزينبالخازنابن

الديرزصفى،أ!صاتبةابشهدةالمشهورةالبغدادي

بنعليالدينووليأصشهير،االموسيقيالأرمويالمؤمنعبد

المستعصمي.ياقوتالعبقريوالخطاط،العجميزنكي

المستعصمي.ياقوت،الكاتبةشهدةانظر:

أجويهياالدولةبهاءأنشأهاالتيالمكتبةأجواباابنرأس

وأديبافقيها،للقرآنوحافظابارعا،مذهباكانرشيراز،في

خلالهامنتتضحوالقلمالخطفيقصيدةآلم!وشاعرابم

وحررمصحفا،و!شينأربعةنسخكماحولهما،أفكاره

فيتوفي.الشعريةوالدواوينوالكتبالرسائلمنعددا

حنبل.بنأحمدالإمامجوارإلىودفنبغداد

العربي.الخط:أيضاانظر

(.المدية)وظائصبرلينانظر:.يرالدليرجيواية

يوغوسلافيانهربم،الدانوبالظر:.الحديديةالبوابة

(.والبحيرات)الأعار

أحداثلثلاثةاسمابواتييهمعركة.معرول،يوائييه

بالقربأم356سنةالحربيةالمعاركأهموقعتفقد،مهمة

الإنجليزحققهانتصاروأشهربفرنسا.الحاليةبواتييهمدينةمن

القواتحصانت.بواتييهمعركةفيكانعامالمائةحربفي

،الإنجليزيالأسسودالأميراارد،إدوقيادةتحتتقاتلالإنجليزية

القواتيقود،الثانىجونالملككانصدتفي

الأسوداالأميرلكنعدداالإنجليزتفوققواته.كانتالفرنسية

الإنجليزالفرسانظهر،أغتالااحتدامذروةوفى.بمهارةقاتل

تاركينالفرنسيونفهرب،الفرنسيالجيشحطوطخلف!

الأسر.فيفوقعا،فيليبوابنه،الثانيجونالملكخلفهم

معركتانوقعتصمهاأغربباأوأيضا،بواتييهوعند

الفرنجةالملوكأحدتمكن،م705سنةففي.شهيرتان

مشةوفي.هناكالفيزيغوثهزيمةمنكلوفيزواسمه

إيقافمنمارتلشارلهواخرفرنجيملكتم!شم،732

تور،منبالقرببدأتمعركةفىاحسملميناغاتح!تاتقدء

والذىم،732سنةوصراع.بواتييهمنأسقر!لاوانتهت

باسمأيضاوتعرفتور،معركةأوبواتييهكةمعريسمونه

أوروبا.فياللإسلامانتشارعاقالذيهوالشهداء،بلاط

معركة.الشهداء،بلاط:أيضاانظر

أمريكىعالمام(.429-)1858فرانز،بواس

الإنسانعلمعلماءأشهرمنكانألمانيا.فيوأسد

فيوذلكالنفوذذويالمؤثرينالأمريكيينأاللأنثروبولوجيا()1

عملهخلالمنأرسى.العشرينأغرداأواسصأرأوائا

تأثيرتتناولالتيالحديثالإنسانعلمرنظرياتالأساسىا

الإسمان.روتصوأسلوكعلىأضقادةا

واللغاتالثقافاتفيالتباينعلىعملهصىبواسركز

على،وأوضح.البدنيةالبشريةالنماذجوكذأصكالبشرية

هذاأن،عصرهفىسادتالتيالمعتقداتمنالعكس

وكان.الوراثةوليس،البيئةبوساطةأساسايتحددالتباين

علىأكدوأالذينالأنثروبولوجياعلماءمنواحدالواس

الناسمن!عينةمجموع!دراسةوهوالميدانيالبحثأهمية

علىنظرياتهمنالعديدوبنيت.معهمالعيشطريقعن

بينومن.الهادئالمحيطغربيشمالفيالهنودعنأبحاثه

الجنسوكتابام(،19)1البدائيالإنسانعقلكتبه

م(.0491)والثقافةواللغة

الولاياتإلىوانتقلبألمانيا.ميندنمديسةفىلواسؤلد

.ام198عامأمريكيامواطخاوأصبحام886عامالمتحدة

في،نيويوركبمدينةكولومبيا،جامعةفيبالتدريسعمل

وتدرب.أم369عامتقاعدهوحتىأم698مابينالفترة

،الإنسانعلماقادةمنأحديداالجامعةهذهفييديهعلى

سابير.وإدواردميدمرجريتذلكفيبمن

علم.،الإنسان:أيضاان!

المستقيموفي.المستقيمأوردة!ىتضخماليواسير

الجزءتبطنالتي،الداخليةالأوردة،ال!وردةمننوعان

والأوردة.الأعلىإلىوتمتد،المستقيممنالسفلى

تتعمئوعندما.الشرجفيالجلدتحتتوجدالتي،الخارجية

بواسير.إلىتتحولالأوردةهذه

للإصابةالقابليةيرثون،الناسمنكثيراأنويبدو

وأمستمرةزيادةيسببظرفلأيالتعرضلكنبالبوا!مير.

علىيساعدقد،المعستقيمأوردةفى،الدمضغطفىطويلة

)الإمساك(،الكتم:الحالاتهذهومن.الحالةبهذهالإصابة

طويلة.لفتراتالقدم!تعلىوالوقوف،والحمل
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الكثيرالخارجيةالأوردةعنالناتجةالبواسيرتسببولا

الوريد،فيدمويةجلطةتكونتإذاإلا،الضيقأوالألممن

،تنزففقد،الداخليةالأوردةبواسيرأماالتهابا.وسببت

يسببوقدالأحشاء.حركةبسبب،الشرجمنتخرجوقد

والحكة.الألمالبواسيرمنالنوعهذا

تحميلاتأو،طبيةبمرأهمالخفيفةالحالاتوتعالج

التيالحالاتوفي.دافئماءفىبالتغطسأوالبوس(،

متكررا،نزفاأو،متكررةمؤلمةنوباتالمريضفيهايعاني

جراحيا.البواسيريستأصلأنللطبيبيمكن

م(.1171-1)636نيقولاديسبروبوالو،

الإغريقلأدبالكلامميكيالعصروناقدفرنسيشاعر

فيمهماأثراام()674الشعرفنكتابهترك.والرومان

.الميلاديعشرالثامنالقرنفيوالإنجليزيالفرنسىالأدب

)مجاميعرائعةرباعياتصورةفيهذاكتابهبوالووكتب

وعرف(متصلينسطرينمنمؤلفةالمنظومالشعرمن

الواضحة،،الحيةالكتابةبأنهاهذاكتابهفيالجيدةالكتابة

فيتتركالتيالمهذبالراقيالأسلوبذات،والتخيلية

الحياةعنبوالوكتاباتومنعميقا.عاطفياأثراالنفس

-1)666الهجائيةالمقطوعاتعصرهفيوالأدب

أم(.896-1)668إنجيليةرسائلأم(،171

وكانفيها.عمرهأغلبوقضىباريسفيبوالوولد

عينوقدعشر.السادسلويسللملكجداالمقربينمن

مؤرخينراسينجانالمعسرحيالكاتبوصديقهبوالو

.أم677عامملكيين

بهاتحيطالصغرشديدةأزهارذونباتاليوائسددة

تكونوقد،اللونفاقعةحمراء(خاصة)أوراققنابات

معللقناباتالفاقعالأحمراللونويتباينبيضاء.أومصفرة

فيكبيرةأهميةالبوأنستيةليعطيالأخضرالأوراقلون

تزدهرالمداريةوشبهالمداريةالمناطقوفى.الزينةأعمال

م،6بينطولهايتراوحوقد،المنازلخارجالبوانستية

حدائقنبتةولكنهاالمكسيكالأصليوموطنها.م6.4و

يجبالباردةالمناطقوفيالاقطار.منالعديدفيمعروفة

كنبات،البوانستيةطولويتراوح.البيوتداخلزراعتها

للأوراقويمكن.سمأ2و.03بين،الأصصفييزرع

أمايأكلها.لمنمعويةتقلصاتتسببأنوالسيقان

.والعيونالجلدحسامميةتسببفقدعصارتها

الورقة.بمالزهرة:أيضاانو

عالمأم(.129-)1854هنريجول،بوانكاريه

،العلومفلسفةفيتخصصوفيلسوف،فرنسىرياضيات

منكثيرحلفىونجح

مجالفيالمشاكل

ولدوالفيزياء.الرياضيات

وحصلنانسيفيبوانكاريه

منالدكتوراهدرجةعلى

العلياالقوميةالمدرلممة

عامباريسفيللتعدين

،م0881وفى.م9871

بوانكاريههنريمعةبفيمدرساأصبح

اختيرالتاليالعاموفى.كان

فيبوانكاريهحاضر.باريسبجامعةأطعلوممحاضرا

وعلم،التطبيقيةالرياضياتمنهاالتنوعشديدةموضوعات

ونظريةوالفيزياء،،السماويةالأجراموميكانيكا،الفلك

اتجهبعدوفيما(.البنية)تاريخوالطوبولوجيا،الاحتمالات

الشعبيةالكتبمنسلسلةكتبحيثالعلومفلسفةإلى

الواسع.التأثيرذات

رئي!.(م4391-0681)ريموند،ريهنكابوا

للجمهوريةرئيساانتخب،كمادوراتلأرلغفرنساوزراء

خبيرابوصفهواسعةشهرةونال.بمأ029إلىأم319من

.الحماسمتقدقومياورجلا،الماليةالشؤونفي

منفعمل،أم219فيالوزارةرئاسةبوانكاريهتولى

فترةانتهاءوبعدوتقويتها.فرنساتحالفاتعلىالحفاظأجل

للمرةللوزارةرئيسااختير،أم229فيللجمهوريةرئاسته

تقومأنعلىنصتقدفرسايمعاهدةوكانت.الثانية

بوانكاريهوطالبلفرنسا،ضخمةتعويضاتبدفعألمانيا

لجنةأعلنت،أم239وفي.الفوريبالدفعألمانيا

أوامرهبوانكاريهفأصدرالسداد،عنألمانياعجزالتعويضات

علىألمانيالإجبارالرورإقليمباقتحامالفرنسيةالقواتإلى

الدفع.

منواستقالأم،249انتخاباتفيبوانكاريههزم

إلىأم269منثانيةالوزارةلرئاسةعادثم.الوزارةرئالممة

رشحته.وسياسيةماليةأزمةظروففيأم،289

،الاقتصاديألاممتقرارلتحقيقاتخذهاالتيالإجرأءات

رئاسةتوليهبعداستقالوقد.الفرنكمنقذبلقبللفوز

.أم929إلى2891منالرابعةللمرةالوزأرة

بفرنسا.دوس،ليبارفيبوانكاريهولد

.الهندوسعنددينيامزاراتعتبرهنديةمدينةيواليسوار

لولايةعاصمة.كانتنسمة141)542سكانهاعدد

غربيجنوبكم032بعدوتعكلى.أم!48عامأوريسا

.كانتالهندأنظر:.المهاندينهرفروعأحدعلىكلكتا
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فيهارالميلاد.قبلارابعالقرنمنذمهمامستوطنابوانيسوار

حصانتوالمدينةازدهرت.الأوائلالمستوطنينآثارم!كثير

الحامساغرن!تابين،خاصةأكمامراكنتشرا،لاسمسابقاتعرص

منأح!ضيرممياسيامركزاأصبحتعندماالميلادلينوالعاشمر

شيفا.المزعومالإلهلعبادةوقبلةالهندوسيةالحاكمةالسلالات

القرنفترةحتىمستمرةبالمديسةالمعابدتشييدحركةوظلت

وأ)أضرحةالمقاماتعددوصلحيثعشرالخامس

منوقتفىالمقدسةالمدينةلحيرةقربالمشيدة(مزارات

معبد005نحوأطلالومازالت.مقام7).00إلىالأوقات

.الآنحتىباقيةالمعابدهذهمن

المديمةمراضاهنأ!قتاشىبوانيمسواروتتكون

أغديمة،االعابدمنمعبداالثلاث!تقرابةجانبإلىالأصلية

الحزءيض!ر.أم489عاممنذشيدمخطهطوقطاع

وجامعةأ!أكتاوجامعةومتحفا،الح!صميةالمبالىالحديث

إنماصناعاتبالمدينةلاتوجدعامةوبصفة.للزراعةأوريسا

وقاصديالمحليةالح!صمةوجودمنتاريخياأهميتهاتنبع

النمو.طورشيممياحياممتثماروبها،المقدسةالاماكن

يربطالذيالقوميالرئيسيالطريقعلىبوانيسواروتقع

اسم!صكخطوطأحدبهاكذلكويمربك!ضا،مدراس!

أيضا.رم!إوأ!االرئيسيةالحديدية

أب،الغافىأمري!صةشعبيةرسمحركةارتا!ب

أممثيرايستخدم.العشرينالقرنمنأعستينياتافىاشتهرت

إلىومألوفةفميةكيرتحاريةرسوماتارتالبوبفنانيمن

لموضوعاتأساسا،اليوميةالحياةمنومستمدةكبيرحد

الرسامونهؤلاءينتجهاأضياالرسوماتمعظمرسوماتهما.

هزلي.أوتهكميمحتوىذات

الرسم.فيواحدةطريقةآرتالبوبرلحمامويتبعولم

الرسممنوالبسيطةالبارزةبالأنماطافتقمنهمفالبعض

دقيقةنماذجرسموارهولأنديأنذلكومثال.التجاري

الأوعيةرسموكرر.الطبيعىبحجمهاالحساءلأوعية

جيمسويستخدم.نفسهاالرفىوتكرارامرارا

أساساوالإعلانأررعايةافنويزلمانوتومروزنكيمست

عليهاتغلبالتي،أطعقدةاالتصميماتذاتلرسوماتهما

آرتالبوبفنانيمنالعديدوأنشج.الفكاهيةالصبغة

منهاوتتخذ،العاديةالأجسامتشبهالألعادثلاثيةتكوينات

للفكاهة.مادة

التشكيلى.التصوير:أيضاان!

شاعرأشهر(،م4471-1)688ألكسندر،بوب

تسخر.الميلاديعشرالثامنالقرنأوائلفيإنجليزي

البشرية،الحماقاتمنالعديدمنالرائعةالهجائيةأشعاره

فيإثارةال!صابأكثرمنواحداجعلهفقداللاذعظرفهأما

.عصرهفيإنجلترا

بيتينمنتتكونجريئةثنائياتفيأشعارهبوبستب

وهي،لفظيةمقاطععشرةمنمنهماح!!سألمصمقني!ت

أكثرمنواحدابوبوأصبح.أصياغةاحسنةأشعار

ونظم،بأشعارهمالامششهاديتمالذينالغربيينالشعراء

النقد،فيمقالمنثنائيةمنهاالشهيرةالألياتمنالعديد

الأدلية.آرائهعنمعبرا

ثلاثإلىبالشعربوباشتغالفترةتقسيمايم!ش

،أم71وهأم907عاميدينالأولىاأغترةاففي.فترات

هذهوجعلتهأم،171النقدفيمقالقصيدتهلوبصتب

حينذاكوعمرهشهيراوال!ضابةالنقدحوأ!يفةأ!ااأتحصيدةا

عاما.23

-)1712الخصلةاكتصاب:بوبقصيدةتعد

اللغةفيساخرةملحميةقصيدةأكثرام(،471

الناستفاهاتبوبانتقدالقصيدةهذهوشي.الإنجليزية

كانالحسنرائعةشابةامرأةقصةتح!شوهي.المتأنق!ت

وتلا.حفلةفيشعرهامنخصملةنتمصقدخاطبيهاأحد

فيالأخلاقيموقفهعندوبويعبر.الجنسينحربذلك

التالية:الأبيات

النهارطوالوالتزين،اليلطوالالرقصأنلو

الشيخوخةأبعدأوالجدريطرد

الزوجاتمتاعبعنيتيمايزدريلنالذيفمن

العالم؟هذافيممدالتاسيتعلمالذيومن

،ام726-أم571عامىبتالتاليةالفترةوخلال

ترجمتهوجعلتهوالتحرير.للترجمةنفسهبوبكرس

-171)5الإلياذةالمسماةالإغريقيةالملحميةللقصيدة

فىفيلا،بوبواشترى.ماليبا!متقلاليتمتعأم(،072

التيالأرباحمنأم971عاملندنمنبالقربتويكنهام

بالكتابة.مشتغلاحياتهبقيةفيهاوقضىجمعها،

الهجائيةقصائدهبوبكتب،الأخيرةاالفترةوخلال

والحياةأحسليمة،ابالفطرةإيمانهعنعبرتالتيجديةالأكثر

وقصيدته.السليموالذوقوالشعر،والصداقة،الأخلاقية

ساخرةفلسفيةأم(،734-)1733الإنسانحولمقالة

وطويلة.

سنةمنأنشأهاالتيالأرئلبوباالأخلاقيةاوالمقالات

شكلفيهجائيةقصائدأم،735سنةإلى1731

التيالحماقاتالقصائدهذهوتففئإحدى.رسائل

يسيئونممنأخرىوتسخرالنساء،لدىلوبلاحظها

هوراسمحاكاةقصيدتهبوبونظم.بالثروةالتصرث

الشاعررسائلقصيدةنمطعلىأم،1733738

إلىبرسالةلهاوقدم،هوراسالشهيرالهجائيالروماني
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الهجائيةالقصيدةهذهوفيأم(.)735إربثنونالدكتور

مستقلرجلأنهعلىللشاعرإيجابيةصورةبوبرسم

بوبأعداءأيضاالقصيدةوتهاجم.للحقيقةومحبوخير

.أديسونجوزيفالكاتبوخاصة

-أ728الدنسيادهولبوبكبيرعملأخركان

القصيدةوتسخر.المغفلينعلىهجوماوكانتأم،743

المتكلفينوالعلماءالمتحيزينوالنقادالسخفاءالكتابمن

منالخصوصوجهعلىبوبوسخر.الحمقىوالعلماء

سيبر.كوليوالكاتبثيوبالدلويسالناقد

الثانيةفيكانعندما،وأصيبلندنفيبوبولد

المرصلىلهذاونتيجة.شموكيةدرنيةبعدوى،عمرهمنعشرة

واحدودبممم،أ04عنالبلوغسنفىبوبطوليزدلم

هيئته.تجاهالحساسيةمفرطبوبوكان.ظهره

يهوديفيلسوفم(.16591)878رتنطلولر،

الحركةتأسعيسفيبوبرشارك.العشرينالقرنفيعاش

ولهشعباليهودبأنالزعممبادئهاأهممنالتيالصهيونية

المؤسسينأوائلمنأيضاوكان.وطنلهيكونأنفيالحق

جزءابوبرخصص.هازيديةتدعىالتيأليهوديةللحركة

للديانةالثقافيةالقيمةيسمونهمالإبرازحياتهمنكبيرا

بها.والاعقرافاليهودية

الإنسانبينالعلاقةمفهوممنبوبرفلسفةتنطلق

:العلاقاتمننوعينهناكأنويعتقد.والكون

الأولىالعلاقة.هيأووهوأنا2-،وأنتأناعلاقة-ا

فهيالثانيةالعلاقةأمابحرية،تس!متبادلةمباشرةعلاقة

فيالأولىوالعلاقة.شخصيةوغيرمتكاملةغيرعلاقة

فهو.ومتساويانمتبادلانالطرفينأنهيمارتنبوبرمفهوم

والإنسانأدلهبينالعلاقةوأنالأبديالإلههواللهإنيقول

الإنسانفإن،العلاقةهذهخلالومن.وأنتأناعلاقةهي

بمشيئةالإنسانمعرفة:أيالإلهامأوالرؤياعلىيحصل

المفكرونالكاثوليكوالرومانالبروتستانتتأثروقد.الله

الحوارحياةهيالإيمانحياةأناعتقدواحيثالمفهومبهذا

اعتقادهم.حعسب-والإنساناللهبين

عامالقدسفيوا!متقرفيينافيبوبرمارتنولد

وأنتأنماومنهاالكتبمنالعديدكتب.أم389

أم(.169)الهاسيديزمأقوالوكتابأم(29)3

مدقيبينوتقعالمكعسيك،شرقيتتوسطولايةلول!

صعكانهاعدديبلغ.المكسيكوخليج،المكسيك

وتطل.2كم33)209ومساحتها،نسمة101.621.4

بوبوكاتيبيتل،أريزابا،هىشاهقةجبالثلاثةمشارفهاعلى

والفلفلوالذرةالشعيرسكانهاويزرع.هواتوإكستامس

كما،والقمحوالأرزوالبطاطسالسودانيوالفولالأخضر

أيضاوهي.الفواكهمنوغيرها،والخوخالتفاحأيضاتنتج

بوبلا.مدينةوعاصمتهاالمنسوجاتلمشاعةمركز

إحدىزاراجوزا.ديبيوبلاباسمرسميا،تعرف!يلا

عدديبلغبوبلا.ولايةعاصمة،المكسيكمدنكبريات

أكم50بعدعلىتقع.نسمة1).)01770سكانها

المكسيك.انظر:،الموقعلتحديد.الم!سمميكمدينةجنوبي

الأسباني،النمطذاتالكنائسمنالعديدالمدينةهذهتضم

الأسبانىالاستعمارعصرإلىتاريخهايرجعأخرىومباني

القطن:هيالمدينةفىالرئيسيةالمنتجات.للمكسيك

.الملونوالبلاطالجميلوالخزفوالزجاجوالمنسوجات

أقدممنواحدةوتعتبرام531عامالمدينةهذهتأسست

المكسيك.مواطن

حواليبعدعلىيقعبركانيجبلبوبوكاتيبيتل

مكسيكو.مدينةشرقىجنوبكم64

الشمالية،أمريكافيالقممأعلىأحدبوبوكاتيبيتل

فىقمةأعلىماكينلىجبلعنويقل،ءمو452ارتفاعه

المدخن.الجبلالأزتكياسمهويعني.م742بفارقالقارة

بوبو.هومختصرالمممكاتيبيتلبوبوعلىويطلق

أشجاروتنمو،دائمةبصفةبوبوكاتيبيتلقمةالجليديغطي

كاتيبيتلبوبويثرولم.سفحهفيوالبرتقالوالنخيلالموز

والغاز،الدخانسحبأنغيرسعنوات،عدةمنذبعنف

صغيراندلاعوكان.منهتتدفقوالرماد،الحجارةوأحيانا

لجبلهائلانفجارآخروكان.أم439عامحدثقدللرماد

بتعدينالناسويقوم،أم207عاموقعقدكاتيبيتلبوبو

المنطقة.فيالنقلصعولةرغموأخرىفينةبينالكبريت

أعضاءأحديكونوربما.بسهولةالجبلتسلقيمكن

العشرينياتفىالمكسيكفتحالذيكورتيز،هيرناندوفريق

شسلقه.شخصأولعشر،السادسالقرنمن

منبالقربتعيعشالغواصةالطيورمنأنواعمشةاليودي

الكلمةأصلمنبوبيكلمةجاءت.الدافئةالبحار

طيورعلىالبحارةأطلقوقدالغبى.وتعنيبوبوالأسبانية

الإمساكفيسهلالسفنعلىتحطلأنهاالالعممهذاالبوبي

البجع.إلىتنتمىوهى.الأطيشباسمأيضاوتعرفلها.

سم.09و06بينماإلىطولهفيصلالبوبىينمو

ومنقاربارزذنبوله.سمأ65منأكثرجناحهوامتداد

بيضاءالبوبيطيورومعظممكففة،وأرجلوحاد،طويل

البوبيمنأنواعثلاثةوتوجدوسوداء.بيضماءأواللونوبنية

والبوبى،اللونالبنىوالبوبي،الأزرقالوجهذوالبوبي:هي
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امحيصساحطامتدادعلىيوحدالزرقاءالأرجلذوالوبىطائر

أصاس!اتم!-!شهىأتصر.:ا!مولىطسوهـالسهء.اجةالسمالأمرسكاالهادئ

ا،حياد.اس!!تيرفيبهام!ال!!ساك

الدافئةالبحارفيأطوراهذهوتعيعقالحمراء.الأرجلذو

الأرجلذاتالبوبيطيوروتظهر.أالعاجمئأنحاءفى

الجنوبي.كاليفورنياساحلمنبغدعلىأحياناالزرقاء

والحبارالطائرةالأسماكرئيسيةبصفةانبوبيطيورتأكل

وتعيشكبير.ارتفاعمنالماءشيأخطس!باعليهاتقبضالتي

ولبنى.الساحليةوالحرو!البعيدةالجزردىمجموعاتفي

نوعها.فهتالأشجاراعلىوإماالأرضعلىإماأعشاشها

.أ!احدةاالمردفيبيضاتوأربعواحدةبيضةبينوتضع

الطائر.بمالأطيش:أيضاانظر

ومرتم!شدةمسعزلالانحدارشديدصغيرتلاليوت

فرنسيةكلمة،البوتكلمةوأصل،الريفيةالمناطقفوق

لصفةوتوحداشيمية،المناطقفوقبحدةترتفع!عيرةتلالالبوت

أعلاهاصورةاوتو!حالأمري!صية،المتحدةالولاياتغرليفىأساسية

يوتا.ولايةشرقىحسو!فيبوتيهفستى

الجافبالجزءأسالمسيةبصفةالتلالهذهتوجد.رابيةمعناها

معظمفيتتوجهاالأمري!جة،المتحدةللولاياتأخربيا

علىتعمل،الصلبةالصحورمنأفقيةطبقاتأ،تالحا

التاكل،منمقاومةالأقلالصخريةالسفليةأ!بقات11حماية

القممذاتالهضباتالشكلحيثمنتشبهوهي

الميسا،مناصفراراأكثرأنهاإلآميسا.المسماةالمسطحة

انظر:ا!ليسا.انتظاما.أكثرأبعادذاتأنهاكما

مننبيلام(.319-0185)جيسالسيربوت،

مشهور.وصيدليبإنجلترا،نوتثجهامفيترنتنهرنبلاء

محسناوكان،اسمهتحملالتيأصيدلياتامجموعةأص!

التىالجامعيةنوتنجهامكليةبناءمولوقدمعر:فا،

.نوتنجهامجامعةبعدفيماأصبحت

محلايملكوالدهوكان.نوتنجهامفىبوتؤلد

وبدأ.ام877عامصيدليةبوتافتتح.بالأعشابللعلاج

ما009عاموبحلول.أم298عامالأدويةصناعة

العالمفيتجزئةتجارةأكبرلوتصيدلياتأصبحت

الصيدلية.للمنتجات

رجالمنأم(.919)1862لولمجىلوتا،

أصولمنينحدرإفريقيا.بجنوبوالحربالسياسة

يحملوهوالبويرحربفىالإنجليزضدوحارب،هولندية

الماضىينسىأنبوتاحاولأعزيمةاوبعد.أ!الجنرارتبة

إفريقيا.جنوبفيوالإنجليزيالهولنديالشعب!!ويوحد

وأصئ،أم709عامأضرانسفالافيالوزراءرئاسةتولى

ساند،أم019عامإفريقياجنوبلاتحادللوزراءرئيسا

جان،سمطسمعومثل.الأولىالعالميةالحربفيبريطانيا

.فرسايسلاممؤتمرفيإفريقياجنوباتحادكريستيان

فيجريتاونفيبوتاولد.كريستيانجان،سمطسانظر:

إفريقيا.بجنوبمقاطعة

يةالمحضالأملاحمنلمجموعةالتجاريالاسماساليوط

الصتاسيومكلوريدويعد.البوتا!ميومعنصرعلى

أنواعأكثرالأسمدةصناعةفىرئيسيةبصورةالمستخدم

البوتاسمن%59منيقربماويكرر.أهميةالبوتاس

صناعةفيلاستخدامهالعالمأنحاءفيالمحضر

الصابونصناعةفيالبوتاسيستخدم.كماالأسمدة

والصباغاتوالأنسجةوالخزفياتوالزجاجوالمنظفات

والعقاقير.والكيميائيات

ويوجد.الرئيسىالبوتاسخامالسلفيتمعدنويعد

تحتتشكلتالتيالملحيةالطبقاتفىالخامالبوتاسمعظم

عادةالحصولو!م.القديمةالبحارتبخرتعندماالأرض
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وأملاح(الصورة)مقدمةالبوتامسيوملكلوريدالتجاريالاسمالبوتاس

البوتاسمعظمعلىالحصوليتم.البوتاسيومعلىتحتويأحرىعديدة

)الخلفية(.السلفيتمعدنمن

الحجراتنظامتسمىتعدينبويقةالرواسبعلي

فىالبوتاسيوجد.كماالتعدينانظر:.والاعمدة

منمكافئهحسبالبوتاسويصنف.الملحيةالبحيرات

.كماالبوتاسمحتوىلقياسمعياروهو،البوتاسيومأكسيد

ينتجهاالتيالبوتالركميةلتحديدغا02المكافئيستخدم

ما.منجم

الماءبإمرارالأصلفييتمالبوتاسعلىالحصولوكان

حديديةقدورفيالنابخالمحلولوغلي،الخشبرمادعلى

كربوناتوهى،المتشكلةالمادةعلىيطلقوكان.ضخمة

القدر.رمادالبوتاسيوم

.البوتماسيومأيضا:ان!

فضى،فلزوهو،.رمزهكيميائيعنصراليويسيوم

ويشكلوالماء.الأكسجينمنمبمبسهولةويتفاعل

وفوق02!أالبوتاسيومأكسيدأحاديالأكسجينمع

هذهوبسبب،الطبيعةوفي202،.البوتا!ميومأكسيد

أخرىعناصرمعمتحدادائماالبوتاسيوميوجد،الخاصية

تمكنوقد.والسلفيتالكرنليتضثلمعادنشكلفي

عزلمن،الإنجليزيالكيميائي،ديفيهمفريالسير

ويعد.ام708عامنقيافلزاالاولىللمرةالبوتامسيوم

جدا،لدنوهو.الليثيومبعدفلزأخفثانيالبوتاسيوم

،91للبوتاسيومالذريوالعدد.بسكينقطعهويمكن

إلىالبوتاسيوموينتمي8390.293الذريووزنه

العنصرانظر:.القلويةالفلزاتتسمىعناصرمجموعة

عندويغليم،63و2درجةعندينصهروهو.الكيميائي

درجةعند3سماجم.؟685وكثافته،م6576درجة

-سيوملبوتاالعنصر،ائرنظاحدوأ.لكثافةا:نظرا0م025

تحديدالأحيانمعظمفىويمكنإشعاعيا.نشط،04

تحتويالتى04-البوتاسيومكميةبتحليلالمادةعمر

عليها.

يقربمايشكلحيثنسبيا،متوافرعنصروالبوتامميوم

ضخمةرواسبوتوجد.الأرضيةالقشرةمن%2،ءمن

البوتامميوم،كلوريدتشملالتي،الرئيسيةمركباتهمن

يعتبركماوألمانيا.كندامنأجزاءفيالبوتاسيوموكبريتات

.البوتاسيوملمركباتآخررئيسيامصدراالميطالبحر

استخداماتمنوالمسعةمجالاتالعلماءابتكر

المستخدم،البوتاسيومفلزويستخلص.ومكوناتهالبوتاسيوم

،عادة،البوتاسيوم-الصوديومسبائلثفيأساسيةبصورة

خاصة.كيميائيةبطريقةالمصهورالبوتاسيومكلوريدمن

درجةعندسائلةتكونالتي،السبائكهذهوتستخدم

أنواعبعضفيالحرارةانتقالنظمفي،الغرفةحرارة

السريعة.المولدةالمفاعلاتالمسماةالنوويةالمفاعلات

تدعىالتي،البوتاسيومكربوناتالمصنعونويستخدم

الزجاجمنمعينةأنواعصنعفي،البوتاسكذلك

بالملحالمعروفةالبوتاسيومنتراتويستخدمون.والصابون

بعضوتستخدم.والمتفجراتالثقابإنتاجفيالصخري

،المثالسبيلفعلى.طبيةلأغراضالبوتامميوممركبات

يوديدويعملمسكنا،البوتاسيومبروميدئستخدم

.والحنجرةالأنفمنالخاطإفراغزيادةعليالبوتاسيوم

لذلك،نموها.أجلمنالبوتاسيومالنباتاتوتحتاج

لإنتاجالبوتا!سيوممركباتعلىالتربةتحتويأنيجب

كلوريدويستخدم.الغلةووفيرةالجودةعاليةمحاصيل

لتسميدالتجاريةالأسمدةفىواسعنطاقعلىالبوتامعيوم

تسميدفىالبوتاسيومكبريتاتويفضل.المحاصيلمعظم

.البوتاسيومكلوريدمنتتضررالتيوالمحاصيلالتبغ

والحيواناتللإنسانضرورياالبوتا!ميوميعدكما

العمليةوهي،الأيضعمليةفيدورايؤديفهو.الأخرى

وأنسجةطاقةإلىالغذاءالدقيقةالكائناتفيهاتحولالتي

تسريعفىالإنزيماتالبوتاسيوميساعدفمثلا،.جديدة

وتنتج.والعضلاتالكبدفيالكيميائيةالتفاعلاتبعض

جليكوجينتدعىمهمةكربوهيدراتاتالتفاعلاتهذه

تزويدفيوتساعد،الدمفىالسكرمستوىتنظم

مإلصوديومالبوتاسيوميسهمكما.بالطاقةالعضلات

.وخلاياهالجسمسوائلبينللماءالطبيعىالسريانفى

والخضراواتالفواكهيشملالذي،اليومىالغذاءويوفر

الجسمحاجةلسدالبوتالحميوممنكافياقدرا،واللحوم

الطيعية.

.القلوي،البوتاسالسمادبمأيضا:انظر
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آسياوسصأجنوبفيمستقلةناميةصغيرةدولة!تان

والتيبت.أ!ندال!تالشرقيةالهملايافيوتقع

أسغباأصقص!ذاتأخضار-!،اوعرةجبليةدولةبوتانو

أ!الجبامنحدراتعلىال!ضيفةأخاباتاتنموحيثأضباين،ا

عمددرجةأقصىإلىحاراأطقساويصبحالأمطار.اغزيرة

درجةأقصىإلىوباردا،الجبالسفوحعلىالواقعةالمناطقا

فيإلاادعتدلاالطهقسيسودولا،أسكبرىاالهملايافي

سكانمنتقريباالبوتانيينجميعويعدأ!ملايا.اوسط

راعة،إبايعملونأسذينواأصتمدائد،اعلىأ!عبوريناالجبال

الماشية.اوتربية

أ!الحباتفصا!معزوأسةديةأر!بوتانس!صانيعيش

بت!يةمعمحدوددعا،قاتأجوتانكالتو.لعضعنبعضها

.3أصثىراأشى!!اصالخمسينياتاحرأرحتىالعال!ادول

لحيمايس!صتامديمةرهيثيمفو،أسبلاداعاصمةوتعبممى

على،وراثىملكيمبنضاأالبلادتح!صمالحكم.نظام2

ومجلسأسلوزراء،رئيصرتعيينيتوكى،ملكرألممه

رلبنعضاءأيضاأطلكايعينر.لمساعدتهامششاري

بي!ماعضوا.013ب!!من(الوطنية)الحمعيةالتسونغدو

أعضاءأرباعثلاثةنحوأ!رىازعماءينتخب

اشئيسيهـهادرينحصرأضياالجمعيةوتضماالتسونغدو.

قويةبوذيةأديرةيمثلونأعضاء،أطملكالمشورةتقديمفي

خمسأصفترةأضسونغدراعضويةوتستمرأضفوذ.ا

.سنوات
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الدسك?الحدلدلة

الوطديهالعاصمة!

أحرىمدلما.

الدحر!مطحمشوشعرالار!اع+

آسياالصير

نيبالبولان

للغلاد!!لورمالا

صصصنس!رر6*

نسنا!دخاا

كسئارلا

ادوليةالحدودلمحيمرحعاليسثالحريطةهده

حفظمسؤولية(مقاطعة)ضابطزونغتابويتولى

عددهاالبالغ،الإداريةبوتانأقسامكلفياأضضاأوانالقانو

قسما.1د

ثلاثلفترةالأسرةأفرادينتخبهزعيمقريةث!ويمتل

.بوتانفيسياسيةاأحزابوجودلعدمنظرا،مسنوات

مص!تإلىأسسكاناعددنصفينتمي.السكان

فىتنحدراناللتانوالنجالوبالشارتشوبهما:عرقيت!ت

منالمستوطنونيشكلبينما،التيبتمنطهقةمنالأص!!ا

المهمةالمجموعاتوتشم!!.الس!صانربممننحوانيبال

وبورما.،الهنديةأسامولايةمنرأقواماأ!ندولر،االأخرىا

تعدالزونغكاأنغير،عدةأخاتبوتانس!صا!يتحدت"

فيشحدثونالنيباليونأما.المدارسفيتدرسواشسميةأطعةا

أجة.أصيباا

تيبتيأصلمنالمنحدرينتاني!تأجواحميعيعتنهت

005.4حواليوينتمي.بوتانفيالرسمياسدينا،ذيةأجوا

الخاصالحمراءالقبعةنظامإلىبوتانفي)راهب(لاما

المر!ى،ويعالجون،بوذيةشمعائرويمار!مون،باللامات

أديرةفيالرهبانهؤلاءويعيشمذهبهما.أجمتعاويدر!مون

ومكاتب،صغيرةمعابدلهاالزونغات،تسمىمحصنة

النيباليينمعظميعتنق،أخرىناحيةصتر.أصلتدرلسثزمرار

أعهندز!ية.ابوضانفي

صغيرةقرىفيالهندوسم!بوتادس!طنصعيحغ!

منالشكلمستطلةمنازلفي،أكند!ةادالحدرطحاذاة

أراضيىعلىمنازلهمويبنونالأحجار،اوا!ينيابأ!وأا

المفترسةوالحيوانات،الفيضاناتمنلحمايتهامرتفعة

وسطأوديةفيالقائمةالصغيرةالقرىسكادأماأضعابين.وا

المستطيلةوالأحجار،الطينصتمنازلضفيعيشونأ!ملاياا

يقيمحيثالصنوبر،خشبمنلالواحمسقوفةالشك!!،

الأرضيالطابقويستخدمونالعلويالطابئ!فيالأسرةأفراد

لعيش،العاليةالجبالأوديةوفيمخزنا.وللماشيةحظيرة

الناسويلبس.حجريةبأسعوارمحاطةصغيرةقرىفيالناس

منمصنوعةوالممعةطويلة!شرةتيبتيأص!!منه!اأسذينا

الركب.إلىوتتدلىالحصرحوأ!يلتف،ملوندثار

أعمارهماتزيدالذينبوتانسكانمن%06افيوحو

مننحواأنإلا،والكتابةالقراءةيعرفونلاسنة51على

قدمشة21و7بينأعمارهمتتراوحأسذيناالأطفالاربع

العشرين.القرنمنالثمانينياتحلالألدارسادخلوا

أولها،بريةمناطقثلاثإليبوتانتمقسم.الأرض

الحدودطولعلىوأنهاروأوديةسهولمنتتكونمنطقة

54منالمنطقةهذهارتفاعتحفاوتر.الجنوبفيالهندية

والفواكهالموزويزرعالبحر،سطحفوقم019إلي

الرطب.الحارمحاخهافيالأرز،واالاخرى

النببممص-:!-حهحإصس-اكومىحأ

؟خض-لأعح!ا/صحسلاأح!اأشها
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موجزةحقائق

ثيحفو.:العاصمة

تيبتية.لهحةزونغكا،:الرسميةاللغة

ملك.:الدولةرئيس

،جوب-تسمال-المسافاتأبعد2.كم005.64:اللساحة

كم.232،غرب-شرق،كبمأ77

أقلهاس!إلبحر.فوقم4755،كانغريكولانقطةاعلى:الارتفاع

.الجنوبفيالمحرسطح!وقم46ارتفاغا

نسمة.00،2976.1-أم(!69عامالسكادعدد)تقدير:السكان

.2كماشحص53:فةلكثاا

كانأم96!عامتعدادالحضر.فى5%،الريففى%59:التوزيع

فهو-م1002عامالسكانتقديرأما.774.3401

نسمة..000989.1

الحضراوات،الأرز،،الفواكهالشعير،:الزراعة:الرئيسيةاللنتجات

القمح.

الفخار،الحلدية،المصسوعاتالبطاط!ت،:والصناعةاليدويةالحرف

.،المنسوحاتالمحفوظةالفواكه

أعحم.ا:لتعدينا

وأصفر،برتقالىلونن،إلىقطرياوينقسمالشكلمرجالعلم:العلم

مخلب.كلفيحوهرةيحملأبيضتيرالوسطوفى

انظر:،الصغرىالوحدةلمعرفة.نعلترم؟الأساسيةالوحدة:العملة

النقود.

شمالتقعالتيالهملاياوسعطهيالثانيةالمنطقة

منالمنطقةهذهفىالجبالارتفاعويتفاوت،السهول

أشمجاروتنموالبحر،سطحفوقم025/4إلى1)005

ذاتالمنطقةهذهفيوالصفصافوالحوروالبلوطالدردار،

وهي،الكبرىالهملاياجبالارتفاعويبلغ.المعتدلالطقس

منأكثر،الشمالأقصىفيتقعالتيالثالثةالمنطقة

للفىمراكزالأديرةهذهتعدبارو،واديعلىيطلمحصنبوتانيدير

.بوتانفيوالثقافة

بالبرودةم2/4ء.ارتفاعفوقالطقسوشميز.م.0007

طوالالمنطقةهذهمنأجزاءوالجليدالثلجويغطي،الشديدة

الشرقيالجنوبمنللجبالالرئيسيةالسلاسلوتمتد.العام

الشمالمنالأنهاروتحري،بوتانعبرالغربىالشمالإلى

الموسميةالرياحوقتسبب.خصبةأوديةمكونةالجنوبإلى

الأمطار.كميةمن85%هطولفيالغربيةالجنوبية

وتربيةالزراعةفيالبوتانيينغالبيةيعمل.الاقتصاد

الأوديةفيمحاصيلالمزارعينمعظميزرعحيث،الماشية

الجبلية.المنحدرأتعلىالمرويةأيدرجاتامزارعأوالخصبة

أغلبويرعى.المحاصيلأهموالقمحوالأرزالشعيرويمثل

،المعادنأما.الياكوثيرانالأبقارالمرتفعةالجبالسكان

وتتعامل.بوتانجنوبفيالفحمكمياتبعضفتنتبئ

وتستوردوالأرز،الفحمتصدرإذالهند،معتجاريابوتان

والسكر.والنفطالبرافين

والنقلالاتصالاتفينقصاتعانيبوتانكانت

بدأتأنهاغير،ام069عامحتىالمدربةوالعمالةوالطاقة

علاقاتخلالمناقتصادهاتحديثفيالوقتذلكمنذ

الهنديبالعونأقيمتوقدالهند.معوثيقةاقتصادية

لتوليدمحطةأنشئتكما،الماشيةتربيةومزأرعبساتين

فيالعملوبدأثيمفو،فيالمائيةبالقوةالكهربائيةالطاقة

تقطيرمعملأنشئكذلكبارو.فيأخرىمحطةإنشاء

لبوتانمساعداتالهندقدمتوقدالفوأكه،ومصئطف!

البيويين.والأطباءالمزارعينودربت،الطرقتشييدفي

الطوابعبيعخلالمنالمالبعضعلىالحكومةوتحصل

.الهواةجمعهاالتيالبريدية

بوتانتاريخعنالقليلإلايعرفلا.تاريخيةنبذة

قومالتيبتيونالغزاةهزم،الميلاديالتالعيعالقرنففي،القديم

.بوتانفىواستوطنوا-الأصلإنالبلادسكان-تيفوبوتيا

سلالةسيوتالميلاديعشرالسادسالقرنمطلعوفي

الزونغاتمنكبيرعددمنوذلكبوتانعلىالتيبتيينالغزاة

الهملايا.وسطمنطقةفىالكائنة

بوتانأصبحتالميلاديعشرالسالغالقرنأوائلوفي

دينياحاكمابيتيلاماالسلطةتسلمحينما،منفصلةدولة

ومسياسيا.

أغارالميلاديينعشروالتاسععشرالثامنالقرنينخلال

البريطانيةبالهنديعرفكانمماوجزءسكيمعلىالبوتانيون

الشؤونبعضعلىتسيطربريطانياجعلمما،آنذاك

الخارجية.

كانالذي،وانغشكيوغيناختيرأم709عاموفي

شؤونلإدارة(إقليمي)حاكمبنلوبلقبيحمل

أولوأسسلبوتانملكأولنفسهفنصب،الحكومة

البلاد.فيقويةمركزيةحكومة
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الهنديةنيةاشبري!إالحكومةمعيطرتأم019عاموفي

ل!اني!تاضيصاأأنإللا.البوتانيةالخارجيةالعلاقاتعلىتماما

وافقتآ.البوتانيةمةأطورالداخليةأحشؤونافىيتدخلوا

لبوتانالخارجيةالشؤونإدارةعلىأم949عامالهند

مسؤوليةمؤخراتولتثماقتصادها،تنميةفيوالمساعدة

.لوتانعنالدفاع

أم959عامحتىالعالمبقيةعنمنعزلةبوتانظلت

فلجأتالبلاد،منجزءفيأحقيتهاالصينادعتعندما

برامجوضعفيوبدأتالهند،مععلاقتهاتقويةإلىبوتان

الصحةمرانتوأضعليميامأخ!إارالاقتصادلتحديث

دورجىجيعمىالملكتوفىأم729عاموفي.العامة

فى.وانغشكسينجىجيغمىاللهوخلفهوانغشك

علىأ!بلاداجنوبفيأجةأضيباباالناطقوناحتجام،099

كما.رجعيبأثرطبهتوالذيأم859لعامالمواطنةقانون

الدراسي.المنهجمنالنيباليةأطغةامادةإلغاءعلىاحتجوا

09منأكثراضطرمماالاحتجاجاتالحكومةقمعت

الغربيةوالبنغالوأسامنيبالإلىاللجوءإلىمواطنألف!

.أم399عام

سكيم.،اللاميةآسيابمأيضا:انظر

بىأهـررأ:أ!أ!نز؟موتجرهوحلئبوتانيأويايلوتالي

علىيقعصغيرخليجوهو،الشرقيأمشرالياساحلعلى

جيمسدخ!!وقد.محيدنيمدينةحنوبيحما01مسافة

إنديفر،الملكيةالسفينةظهرعلىبايبوتانيإلىكوك

جمعوقد.ام077أبريل92فيكرنلفيمرامميهوألقى

مصاحباكانالذيالنباتاتعالمبانكسجوزيفالسير

الشاطئ.منالنباتاتمنالكثيرلكوك

فيمستوطنةبتأمعيسأم977فيبالكعمىأوصى

اقتراحه.علىالبريطانيةالحكومةووافقتبايبوتاني

إلىفيليبووصل،للمستوطنةحاكمافيليبآرثرواختير

يناير18فيسبلايالباخرةظهرعلىبايبوتاني

التالييناليومينفيأخرىسفنووصلت،أم788

وبدأالخليجمنالشمالىالجابفيفيليبونزل.لوصوله

بعضفيليبقابلوقد.للشربمياهعنالبحثفى

أنهوأفهمهممهدديناشماحرفعواالذينالأصليماتالسكان

الأصليوناأصسكاناوقاده!ا.الشربلمياهبحاجةوبحارته

الذيالموقعهذاصلاحيةعدمقررفيليبأنإلاماءنبعإلى

ام788يناير26وفي.الدائمةللإقامةالمستنقعاتتغطيه

الملاحوصلأيامبضعةوبعد.الحاليةلمميدنيموقعإلىانتقل

توشيوقد.بايبوتانيإلىلابيروسفرانسواجانالفرنسي

فبراير17فىلابيروسصاحبالذيرسيفيرلويالقس

كمالحاأقامأم817وفي.بايفرنشمانفيودفن

رأسعندبيروجزيرةعلىحصينةنقاطاماكيريلاتشلان

هنري.

أم(.971-1)682ريكفريلىيوهانبوتجر،

منالصينيأنئالخزفمنأول،ألمانيكيميائي

صناعةسرظلوقد.الخزف،الصينىان!:.الأوروبي!ت

الصينيونجاءأنمنذالسنينلمئاتلغزاالصينيالخزف

أورولا.إلىبالخزف

،ام807عامالصينيالخزفتصنيعفيلوتجر!

لعبقريةالفضلويرجع.أم907عاملمنتجاتهشهرةوحقق

منبالكثيراستمتاعنافىالسيراميكتقنيةأ!مجافيبوتجر

وفي،الحماماتجدرانعلىأصسيراميكااستخدامات

الكهربائية،والعوازلالسيارةفيالشراريالإشعالشمعات

بالقربشلايتزفيلوتجرولدبوتجر.لاكتشافنتاجفكلها

بألمانيا.بلاونمن

.خزف،درزدن:أيضاان!

ورسامةكاتبةام(.439-)1866بياتركسبوتر،

عنالجذابةالأطفالقصصبكتابتهاعرفتإنجليزية

تتناولقصصامجموعاتهاولشمل.الصغيرةالحيوانات

تأسر،المائيةبالألوانجميلةرسوممعأسدعابةوا،المغامرة

بيترالأرنبقصةكانتأخص.اوروححركةفيها

/يكئه!سا،

إئم!)!+.ايمب!فىص!لأمأ

شش-!أ7أكأأأئمىى!؟ممر!ت

--!كا7؟إ!ءأأصوريم!لمك!

ا،لأ-لأزرءف!كشكمجمهـووثص

،بنيم!!--7-!عسك!يرلأ!أفي!!أ

يرءدبم7؟!س*ء7؟-3!صك!ئرو3خلا!ببم

!ضءخ،-.زوثعى

يهىءكيماسخب3بركيب!-

3!7،ء--د----لم*لمىجس!صلأع!

كا"!-كاع-*ث!كا!ء"كي+!

كل!*3صسءص!!حمص-/-!

لم-+ث-؟؟حم!ج7سج!ح!

ير!!-ب!-فلاص!ر،

قصةإحياءعلىساعدتبوتربياتركسبريشةالمائيةبالألوانلوحة

اعتحدت.للأطفالالحيوالاتعنخضبهاقصةأولوهيبيترالأرنب

الصغيرةوالحيواناتالطيعيةالمناظرعلىالحميلةالملولةرسو!ها!ىلوتر

إنجلترا.لتحمالى!ىصرلهاقربتشاهدهاكاتالتي
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كتبت.شهرةوأكثرهابوتركتبتهاقصةأولأم(،09)2

الأرنبإلىبالإضافةكتابا.25منيقربماورسمتبوتر

السنجابكتبتها،التيالشخصياتبينمنكانبيتر،

البركةوبطة،تومالصغيروالهر،بنيامينوالأرنبناتكين،

فلوبسي.الأرانبوعائلةجيميما،

ترسموبدأت.لندنفيبوتربياتركسهيلينولدت

الكثيرفيبوتراعتمدتطفولتها.منذوالحيواناتالنباتات

لبحيرةالريفيةالطيعيةوالمناظرالحيواناتعلىرسوماتهامن

إنجلترا.شممالىفيديستريكت

.الأطفالأدب:أيضاانظر

شمالينواصإحدىعلىيطلقاسملوقرير

اختصت،الفخارياتوتعنيبانجلترا،ممتافوردشاير

-أون-مشوكوتعد.والفخارياتالصينيالخزفبصناعة

وقدإنجلترا.فىالفخارياتلصناعةالرئيسيالمركز،ترنت

ذائعةالفخارياتومينتونوديجوودالأسماءجعلت

الفخارياتصناعةوتستورد،العالمأنحاءفيالصيت

متوافرانفهماوالفحمالخشنالغضارأما.الناعمالغضار

المنطقة.فىبكثرة

ترنت.-أون-ستوكأيضا:انظر

سكانهاعدد،هافلنهرعلىتقعألمانيةمدينةلوقسدام

الغربيالجنوبإلىكم42نحووتبعد.نسمة.737138

بوتسدامفيالرئيسيةالاقتصاديةالأنشطةتشمل.برلينمن

،الجاهزةوالأغذية،الكيميائيةالموادوإنتاج،الهندسة

الصناعاتإحدىالزهورزراعةتشكلكما.والأنسجة

تضفي.البنفعئالشقويزراعةسيمالا،المدينةفيالمهمة

المدينة.علىجمالآالعامةوالحدائقالواسعةالساحات

مؤتمر.،بوتسدام:أيضاانظر

عقدهاجتماعآخربوتسداممؤتمرمؤثمر.،يوثسدام

)سابقا(العسوفييتيوالاتحادبريطانيامنكلزعماء

الثانيةالعالميةالحربخلالالأمريكيةالمتحدةوالولايات

بوتسدامفيالمؤتمرعقدوقدأم(.1-459)939

يوليومن17فيالمؤتمروافتتح.برلينقرببألمانيا،

.الحربفيالمانياهزيمةمنتقريباشسهرينبعدأيأم،459

ورئيس،ترومانهاريالأمريكيالرئيسالمؤتمرحضروقد

الوزراءورئيس،تشرتشلونستونالبريطانىالوزراء

أتليكلمنتخلف!وقد.لمستالينجوزيفالسوفييتي

حتىبريطانياومثليوليو26فيللوزراءرئيساتشرتشل

أغسطس.من2فياختتمالذيالمؤتمرانتهاء

مناطقإلىألمانياقسمتقدالسابقةالاتفاقياتكانت

واتفق،وأمريكيةوسوفييتيةوفرنسيةبريطانيةاحتلال

أنهاعلىالألمانيةالأجزأءمعاملةعلىبوتسدامفىالمؤتمرون

حصلوبذلكالاقتصاديةبالنواحيلمجعلقفيماواحد،بلد

المعداتوبعض،الألمانيةالسفنثلثعلىالسوفييتيألاتحاد

المؤتمروناتفق.كماالحربأ!رارعنتعويضاالصناعية

.حربجرائمارتكاببتهمةالألمانالقادةمقاضاةعلى

فيالمؤتمرونكانوبينما.نورمبورجمحاكماتانظر:

للقنبلةاختبارأولنجاحنبأترومانعلمإلىتناهى،بوتسدام

الذيبوتسدامإعلانصدورإلىأدىالذيالأمر.الذرية

الحلفاء،دولمعحربهاعنتتوقفلممااليابانبتدميرهدد

.شروطدونتستسلموأن

الاتحادوبريطانياأمريكازعماءاتهم،بوتسداموفى

بلدانفىشيوعيةحكوماتإقامةعلىبالمساعدةالسوفييتي

الألمانية.السيطرةمنحررهاقدكانالتي،الشرقيةأوروبا

أعضاءبينخطيراانقسامابوضوحالنقدهذاوأظهر

.الحربأثناءفىالتحالف

ستالين،؟ونستونالسير،تشرتشل:أيضانظرا

.ريها،نتروما؟جوزيف

مؤلف.(م4291-8581)موكوجيا،بوتشيني

علىالأوبرامؤلفيأشمهرمنيعدالذيالإيطاليالأوبرا

وريتشارد،موزارتفولفغائأماديوسمثلمثله،الإطلاق

ويمكنفاجنر.وريتشارد،فيرديوجوزيبي،شتراوس

ام(؟)698البوهيمىمثلبوتشينىأوبرالألحانالاستماع

ابنةأم(؟)409باترفلايمدامأم(،09)0توسكا

عرضتالتيالتوراندوتأم(؟019)وستجولدن

دورقدمتوقد.بوتشينيوفاةبعدأم269عاممرةأاللأول

لثلاثمحصلةوهيأم189عامتريتيكوالأوبرا

أنجليليكاوسورنيتاروهيواحدعرضفيمسرحيات

شيكخى.وجياني

لأسرةالرابعالجيلمنوهولوكا،فيبوتشينيولد

أصبح،للموسيقىدراستهوبعد.المحترفينالموسيقيين

الملكةمنمنحةعلىوحصل،الكنيسةعازف

بميلانوالمسرحيةالفنونبمعهدبعدهاالتحق.مارجريت

بأولىمسابقةفىبوتشينيشارك.أم088عام

لكنهاواحدفصلمنمسرحيةوهي،ا!لدينةمسرحياته

ذاتها،المسرحيةهذهفإنذلكومع.النجاحلهتحققلم

،أم884عامميلانولجمهورأخرىمرةقدمتعندما

،أم988عامإدجارالثانيةمسرحيتهأمانجاحا.للاقت

قليلا.أفضلنجاحأحققتفقد

لسكواتمالونمسرحيتهلقيتهالذيأضجاحأوبعد

لكبيرمنتظراخلفامكانتهيحتلبوتشينيبدأام،398عام

شوةالتاليةمسرحياتهجميعنالتوقد.فيرديالموسيقيين
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أحاطفيةاألحانهابةوعذوالمسرحيالأداءفيلبراعتهاعالمية

بأدتأعنايةامعالتوزرإلموسيقيشىروعةمن!هتحيزتوط

التفاصيل.

الوسيقيةال!ضميديابوتشينيأفأ،3981عامبعدر

الانتشارلهايتحقة!لموالتيفقط،أم179عامالرونداين

نأقبلببلجيكابروكسلفىالمنيةوافتهوقد.الجماهيري

الموسيقياممتكملهاالتي،توراندوتمسرحيتهلكمل

أغانو.أفرانكوالإيطالى

الأوبرا.:أيضانظرا

المتحدةالولايات،العرقيةالمجموعةالظر:اليوتثلأ.

لأمريكية.ا

با!صستادزراءررئيسة(.-أم9)3ءبناظيربوتو،

عامفيثماأم،8891069عاميماب!تأعترةافي

بلدفىمنتخبةحكومةترأسامرأةأولوتعد.أم399

إ!لامي.

لكراتشيبوتووأسدت

درمست.بباكستالى !كاهارفارد،بجامعات

وماساشومميتس،وكمبردج

لم!--!/ولجامعةالأمريكية

والدها.بانجلتراأكسفورد

لممؤس!لوتوعليأغقاراذو

بوتوبخاظيرالشعبحزب

رئاسةتولى،الباكستاني

وأطاحأم779عامإلى791أعاممنالفترةشيالوزراء

وزخ!أم،779عامالحقضياءمحمدالجنرالبححومته

وسعطتظهربناظيرصارتوبعدها.السجنفيبه

اذأعدمتالحكومةأنغيروالدها،تناصرالتيالتجمعات

بناظيرغادرتأم849عاموفي.أم979عامالفقار

لترأسأم869عامأجاكستانعادتثمإنجلترا.إلىوطنها

مأ879عامفىوتزوجت.كستانيالباالشعبحزب

وقد.ثريأ!أعمارج!!وهوزرداريعلىعاصف!من

.باكستانفيأجدأضقااحعسبالزواجهذاأسرتهارتبت

حادثفيالحقضياءقتلأم889عامأغسطصوفي

الانتخاباتطريقعنللسلطةبناظيروعادت،طائرةتحطم

أغسطسوفيللوزراء.رئيسةأم889ديسمبرفي

بالفساد،بوتوحكومةأجاكستانياالرئيساتهمأم099

أعيدأم399أكتوبروفيمنصبها.منبوتوأقالثم

أقال،ام699نوفمبروفيأطوزراء.رئيسةبناظيرانتخاب

وحكومتهابوتوليغاريفاروقالسابقالجمهوريةرئيس

أخيهافيبوتوفجعت.الأهليةوعدمبالفسادواتهمهما

الشرطةمعقصيرةمعركةفيقتلالذيمرتصى

زوجهاومثل،ام699سبتمبر02فيأجا!سستانيةا

محكمةأمامأعوانهماولعضزارداريعليعاصف

غريمهاأم،799فبرايرانتخاباتأعادتأغساد.ابتهمة

للوزراء.رئيساشريفنواز

أم(.979-1)289عليالفقارذوبوتو،

عاميمابينالفترةفىوزرائهاورئيسباكستانرليس

السند.بمحافظةلاركانابمقاطعةوأسد.أم7191-779

وجامعةالمتحدةبالولاياتأجفورنياكابجامعةبوتودرس

المحاماةفيللعملمؤهلاوصار،المتحدةبالممد!ةصسفوردأ

فيالباكستانيةبالحكومةوزيرمنصبشأ!أحليا.اباعا!*ا

منأم669عامواستقالأم669-91د8م!أ!ترةا

عاموفي.الباكستانيأسشعباحزبأجؤسحرمنصبه

لتكونالباكستانعنالشرقيةباكستانانفصلتأم719

هذهفترةخلالسريعابوتوورقي،ا!سشقلةبنغلادشدوأسة

رئيساثماللخارجيةفوزيراأصزراءالرثيسنائباالأزمة

دولعضويةمنلاكستانبسحبوقام.أطجمهورية

با!شقلالالأخيرةاعترافعلىاحتجاحاأممومنولثا

منبدلآالرئيسلقباتخذأم73!عاموفي.بنغلادش

الوزراء.رئيس

اللاتهاماتأنإل!أم،779عامانتخاباتفيبوتوفاز

إلىأدتالشغبأحداثوانتشارالأصواتافيأخلاعببا

الحكومةوأدانته.عسكريانقلابفيبهالإطاحة

.أم979عامفاعدمخطيرةجرائمبعدةالعسكرية

من.(مأء01-؟4441)روللىسا،بوتيشيللي

أبدعحيثبفلورنساعاش.الإيطاليةالنهضةعصررسامي

وألوانهاالمتناممبةالواضحةبخطوطهالوحاتهتتميز.أعماله

يشاركولموشاعريتها.المتعددةوزخارفهاالرقيقة

بالعلوماهتمامهمفيالفلورنسيينزملاءهبوتيشيللي

الأبعادذاتالمناظريصورأنيحاولأ3فإنهلذا،والطبيعة

لقوانينوفقاالإنسانجسميصورأوالمنظهور،لقوانينوفقا

التشريح.علم

فييصور:قسمينإلىبوتيشيلليأعمالتنقسم

الأخلاقيةوالقصصالدنيا،الحياةزينةالأولالقسم

فيويكشف.الجميلةالأسطوريةوالموضوعات،المعقدة

ومنضبطة،جادةمشاعرعنأطأعمامنأضانياالقسم

الكوميديادانتيلملحمةالتصويريةلوحاتهدلكومثال

تسعينياتأواخروفي.الدينيةلوحاتهوكذلكالإلهية

بدعوةبوتيشيللىبابأثر،الميلاديعشرالخام!رالقرن
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جعلهمبلغاالدنيويةالمتعفيألانغماسضدسافونارولا

الحينذلكمنذويرسم،الدينيةغيرلوحاتهبعضيحرق

فحعسب.دينيةلوحات

التصويرفيليبو؟،ليبي؟الفنإلاهاتأيضا:انظر

جيرولامو.،سافونارولا؟التشكيلى

في،بريطامنصر.(م2191-9281)وليملو!،

نصرانية.دينيةمنظمةوهوالخلاصجيشأسر

وتربى،نونتجهامضواحيمن،سنينتونفىبوثولد

منصراوأصبح.الميثوديةعشرةالخامسةفيواعتنقفقيرا.

الميثوديةالكنيسةوترك.ام852عامفيللميثوديةمتجولأ

عاموعقدمتجولآ.مصلخاأصبححيثأم861عام

الأحياءفىالدينيالشعورلإحياءاجتماعاتأم865

!مماهامستقلةدينيةمنظمةهناكوأسر.بلندنالفقيرة

وفيالفقراء.لمساعدةمرافقأسسكما.النصرانيةالبعثة

.الخلاصجيحقالنصرانيةالبعثةسمىأم878عام

وزيبرتبعسكريشبهتنطماالخلاصجيشاتخذ

ينظموبدأالجي!.لهذامديرأولبوثوكان.رس!

حيثالشوارعأركانفيالدينيالشعورإحياءاجتماعات

سخروقد.المثيرةالمومميقىتعزفالخلاصجيمشفرقكانت

المنبوذينمعوتعاطفهبوثامستعراضمنالناسمنكثير

ليصبحبسرعةتطورالخلاصجي!شلكنوالفقراء.اجتماعيا

بوثزوجةوعملت.أهميةذاتنصرانيةدينيةمؤسممة

ضابطينمنهمأثنانوخدم،الجيشفيكلهمالثمانيةوأطفاله

.بوثكوريوإفانجلاين،بوثبارمولوليمهما:

م.الخلاجيشأيضا:انظر

كريكيتلاعب(.-ام59)5إيان!ئام،

شعبيةنال.اللعبةتاريخفياللاعبينأفضلوأحد.إنجليزي

رمياتومنوقويةباهرةضرباتمنبهيتمتعلماواسعة

رأئعة.ودفاعاتوهجماتسريعة

ثم.ام749عامسومرستفريقمعاللعببوثامبدأ

،أم199-8791منورسترشايرفريقمعليلعبأنتقل

فياللعببوثامبدأ.درهامبفريقالتحقام199عاموفي

يحرزلاعبأولوكان.أم779عامدوليةمباريات

الدولية.المبارياتفيهدف03و.جريدورة)00.3

فيجريدورة001يحرزكريكيتلاعبأولكانكما

لعبهاالتيالمباراةفيالفذالإنجازهذاوحقق.واحدةلعبة

أهدافرصيدأعلىأم089عامالهنديالفريقمعفريقه

أفضلوكانت.ام829فيالهندضد802هولبوثام

ثمانيةأحرزعندماأم789عامالباكستانضدرمياته

اثنتيفىإنجلترأفريقوقاد.جريدورة34مقابلأهداف

هزول،فيبوثامتيرنسإيانولد.دوليةمباراةعشرة

بانجلترا.تشسشاير

فيالمحلياصتحتواسعةزراعيةمنطقةلوثدري

يقوم.نسمة؟00163سكانهاعددبإنجلترا،سايدهمبر

الجذورذاتوالمحاصيلالحبوببزراعةفيهاالمزارعون

معالمأبرزأوزنهرمنهاأنهارخمسةوتشكل.الضخمة

مركزبالحركةالمكتظالداخليجولميناءويمثل.بوتفري

تشملوالميدلاندز.ولانكشاير،ليوركشاير،مهفاتصدير

.والأثاثوالملابسالكيمائيات:الصناعيةبوثفريمنتجات

ولأنهاكماأيلاندز،سولومونحزركبرىيو!جئفيل

شمالتقعالتيالجزيرةالمقاطعة،الجديدةغينيابابوامنجزءا

وتبين.الجديدةغينيابابواانظر:شرقيها.وشممالأمشراليا

احتياطياالجزيرةوتحوي2.كم8لأ073بوجنفيلمساحة

فيمهمادوراالحديدإنتاجويؤدي.النحاسمنضخما

ولبالكاكاوبوجنفيلتنتجكما.الجديدةغينيابابوااقتصاد

011و...السكانعدد.والذهبالمجففالهندجوز

سكانهاتعدادويبلغالجزيرةفيمدينةأكبرأراواوتعد،نسمة

الميلانيزيين.منسكانهاوأغلب.نسمةأ.0003

والملاحالعالمبوجنفيل،ديأنطوانلويعم!كان

.أم768عامالجزيرةإلىيصلأوروبيأول،الفرنسي

منأجزاءالألماناحتلعشرالتاسعالقرنثحانينياتوخلال

.ام419عامالجزيرةعلىأسمترالياوسيطرت،بوجنفيل

آنذاكعرفمماجزءاالجزيرةأصبحتأم029عاموفي

قواتهاالمتحدةالولاياتأنزلتوقد.الجديدةغينيابأراضي

فياليابانيينهزمتحيثأم439عامأواخرفيهناك

.كبرىمعركةفيأم449عامأوائل

.أيلاندزسولومونبمالجديدةغينياانوأيضا:

)9172ديالكونتأنطوانلويسبوجنفيل،

معالعالمحولأبحر،فرنسيوبحارعالمأم(.181-

بنماوأتوالبونديرسفينتيظهرعلىالعلماءمنجماعة

الحديثالعصررحلتهوقادت.م9176وأم766عامي

أمضىأنوبعد.الهادئالمحيطفيالعلميةللاستكشافات

طريقعنغرباأبحر،تاهيتيفيأشهرخمسةبوجنفيل

بجوارهامرالتىحاليا()أستراليانيوهولاندإلىنيوهبريديز

ولد.الجديدةوغينيا،نيوبريتناكتشفثميزورها،أندون

باريس.فىبوجنفيل

يطدقاسمادبوجنفيديةشجيرة.شجيرة،البوجئفيلية

تنموالتيالمتسلقةوالشجيراتالشجيراتمنمجموعةعلى
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3ضاتأأطسا!.الحوليةلأمري!!اتسمواستوائيةشحرةالبوجنميية

.سالقحاساتدعر!اللولىراهية

وأمتراعشراثنيإلىطولهاويصل.الجنوبيةأمريكافي

)ضربقناباتبهاتحيطصغيرةأزهاروللبوجنفيليةأكثر.

ماالقساباتألوانوتتنوعالألوانراهيةكبيرة(الأوراقمن

الأصفرواوالبرتقالىوالورديالأرجوانيواالأحمربين

أ!رنسىاالم!شتشروإلىأجوجنفيليةأاسمويرجع.الشاحب

هذهتحفظأجاردةاالأجواءوفي.بوجنفيلديأنطوانلويس

يقضيالذيأ!سقيعامنلوقايتهازجاجيةبيوتفيالنباتات

أ!خبيرة.اأضباتاسيقانعقلمنالبوجنفيليةوتغرسعليها.

تمبرمدنها،وأكبركولومبياعاصمةيو!جوظ

الأنديزجبالعلىالبحر،سطحعنم064.2ترتفعهضبة

نسمة..419.1823سكانهاعددكولومبيا.وسطفي

خلفيةبوجوتابمعظمتحيطالتيالشاهقةالجبالتعطى

الأجرةسياراتوتنتقل.والجاذبيةبالحركةمفعمةطبيعية

،مونسيراتتسمىالتيأغمماوإحدىبوجوتامدينةلين

ويوحد.الجذابةالمناظرلمشاهدةموضعايتخذجبلوهي

الجنوديالأمريكيالجنراليملكهكانقصرالجبلسفحعلى

متعلقاتفيهتعرضمتحفاالآنويسشخدمبوليفارسيمون

أجلمنالجنوبيةأمري!صاونضالبوليفارومقتنيات

.الاستقلال

ساحةوهوالرئيسيالميدانبوجوتامدينةوسطشييوجد

الحديديةالشبكةذاتالقديمةالقصوروتحيطلوليفار،

تحيطو!صذلكالميدانمنالقريبةأ!ميقةابالشوارعالمتقاطعة

البني.البلاطذاتوالأسقفالمنقوشةالخشبيةالأبواببها

معجنبإلىجنباتقفتاريخيةمبانأيضاالمديسةوبوسط

المركزيةالمبانيومن.والفنادقالحديثةالمكاتبمبافي

الرئاسة،وقصر(،البرلمان)مبىالكابيتولمبنىالأخرى

مقتنياتعلىالذهبمتحف!ويحتوي.المتاحف!منوالعديد

حبالفيعاليةهصمةعلىتقع:أح-هـمدلها،مياصواءعاصمةبوجوتا

.والعمادقالشاهقةفالم!طساليم!أ!ديداالمدلةحلثية:خس!االأسديرا

بأيديهمالمنطقةهذههنودنحتهاالتيالذهبكنوزمنكثيرة

الفقراءمنكبيرةأعدادبوجوتافيولعيشالسن!ت.مئاتمنذ

ويملكباريول!،تسمىوقذرةمزدحمةمؤقتةإيواءأماكبنفي

أبناءمنالعديدويعيع!،ومترهشةفخمةمنازلالأذهـياءاامعضما

فيالرئيسيةوالصناعات.مريحةمسا!شفىالمتوسطةأصقة11

والمنتجاتالكيميائيةوالموادالإسمنتصماعةبوجوتا:مدينة
اضسيج.واوالغزلاخدائيةا

قائدوهوكويسادا،ديحيمينيزغونزالوأسس

هذهفيعاشواالذينالتشبتشاهنودهزمأسبانييعسكل

باكاتاباسمبوجوتاوسميت.ام538عامبوجوتا،المنطقة

عاصمةالمدينةوكانتالتشبتشا.هنودمدنإحدىوهي

عاموفي،الجديدةغرناطةالمسماةالأ!مبانيةاللمستعمرة

تشملالتيالعظمىكولومبياعاصمةأصبحتأم821

وبنما،والإكوادور،كولومبيا،بجمهورياتالآنمايعرف

وفنزولج!.

عامبينفيماالضعفمنأكثربوجوتاسكانعددزاد

هذاعنعديدةمشاكلونجصت.أم739وعامأم639

المساكنونقصالمرورازدحاممثلأسسريعاأ!س!صانياالنمو

..الجريمةوزيادة

كولومبيا.:أيضاانو

فيوتقعمدنها.وأكبر،بورونديعاصمةبو!جومبورا

لشاطئالشرقيةالشماليةالجهةمحاذيةمنهاالغربيالجزء

نسمة.000/151سكانهاعددتنجانيفا.بحيرة

كما.بوجومبورافيلبورونديالحكوميالنشاطيتركز

بحيغمن،للشحنومركزاتجاريامركزاالمدينةهذهتعد

ومعهدأجامعةوتضم.الدوليالمطاربهاويوحدتنجانيقا.

ومتحفا.زراعيا
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أوسومبورا.-سابقا-تسمىبوجومبوراكانت

مركزالتكونالمدينةهذهالألمانيةالقواتوأسست

بورونديمنطقةكان!عندماام698عامفىعسكريا

أوسومبوراأصبحتثم.الألمانيةالشرقيةإفريقيامنجزءا

مقاطعة،أوروندي-روانداعاصمة-ام919عامفي

وقدلها.المجاورةورواندابورونديحالياوهي.ألمانية

.أم629عامفياستقلالهاعلىبورونديحصلت

إلىالمدينةاسموتغير.للدولةعاصمةالمدينةوصارت

نفسه.العامفيبوجومبورا

فيالجبالأعلىبوجونججبليعد.!جيللو!جوفج،

البحرممطحفوقام869إلىويرتفعباستراليا-فكتوريا

ويمكنفكتوريا.شرقيشمالفيالألبجبالسلسلةفى

.الأدغالوسطممراتفىالصعودطريقعنإليهالوصول

الجبل.سفحعندالجباللمتسلقيالخدماتبعضوتتوافر

جبلاجزاءبعضفوقالمتساقطةالشتاءثلوجتظل

النباتاتأصنادتمختلفوتنمونوفمبر.شهرحتىبوجونج

.الثلوجذوبانعندالربيعفىالبرية

كبيربحريمجازبوجيتبوغاز!صئهاز.!ب،

الولايةمنالغربيالشماليالركنفييقععاديغير

البحريللشحنالرئيسيالمركزويمثل،واشنطنالأمريكية

موانئ:عدةالبوغازهذاضفافعلىوتقع.الأمريكي

البوغازطوليبلغ.وإيفيريتوأوليمبياوبريميرتونتاكوما

وبذلك2.كم002.5قدرهامساحةويغطي،كمأ03

تتراوححيثمنه،جزءأيفيالعبورالسفنلأضخبميتيح

.م028إلى55بينالاعماقمستويات

والمحيطبوجيتبوغازبينفوكاديجوانشريطيربط

جورجيا،شريطمعالشريطهذاالتقاءنقطةعندالهادئ

كم55حواليإلىالجنوباتجاهفيبوجيتبوغازويمتد

أدميرالتى،لسانهما:رئيسيينفرعينإلىينقسمأنقبل

منتمتدفهي،واشنطنلبحيرةالملاحيةالقناةأماهود.وقناة

نفسها.البحيرةعلىسياتلميناءإلىبوجيتبوغاز

ويضمالأشجار.تحفهامرتفعةالبوغازسواحلمعظم

جزرأكبرمنوهي،ويدبىجزيرةمنهاجزرعدةالبوكاز

كم.65طولهايبلغحيثالمتحدةالولايات

الأسماكصيدبمؤسساتبوجيتبوغازيشتهر

تعبئةمراكزضفافهعلىوتنتشر.الأخشابومصانع

الصناعاتإحدىتمثلالتيبأنواعهاالأسماكوتعليب

للصناعاتمركزأكبرأيضاوهي.المنطقةهذهفيالمهمة

واشنطن.ولايةفيالخشبية

بيتر.،بوجيت:أيضاانظر

بحريضابط.م(2281-؟2671)بيتر،بوجيت

ساحلاكتشاففيمهمادوراأدى،ومكتشفبريطاني

علىاسمهأطلق.الشماليةلأمريكاالشمالىالأطلسى

الأمريكية،المتحدةبالولاياتواشنطنبولايةبوجيتبوغاز

بوجيتجزيرةعلىوأيضاألاسكا،فىبوجيترأسوعلى

عاموحتىام197عاممنالفترةوخلالكولومبيا.بن!

فانكوفرجورجالكابقبمبوجيتبيترأبحرأم،597

أربعاممتغرقتالعالمحولبحريةرحلةفيلهنائبابوصفه

.سنوات

أوروبيينأولالرجلانأصبح،أم297عاموبحلول

عليهأطلقالذيالهادئالمحيطسمانأوبوغازإلىيصلان

البوغازبوجيتاكتشفوقد.بوجيتاسمفانكوفر

الواقعةياكوتاتخليجلمنطقةمسحاأجرىثم)المضيق(،

علىأعانالذيأيضاوهوألاسكا،ساحلجنوبى

البعيدوليمالأميرومضيقالصغير،كوكخليجأكتشاف

الساحل.عن

.جورج،نكوفرق:يضاأنوا

أيضاويعرفون.إندونيسيةقبائلأفراداوو!جيليون

تقطنانكبيرتينعرقيفنجماعتينإحدىيمثلونبالبوجينير.

الجماعةأماسولاوزيا،جزيرةفيالجنوبيالجزيرةشبه

ملا!نثلاثةحواليويوجدالمكاساريزيون.فهم،الأخرى

عائلةإلىتنتميلغةيتكلمونالبوجينيينمن

منخطاللغةالمكتوبةالصيغةوتستخدمبولينزية،-الملايو

عالية،ثقافةمثقفونأشخاصوالبوجينيون.هنديأصل

أساسعلىمبنيومجتمعهم،غنيأدبيإرثولهم

.الهنديالطبقىبالنظامشبيهوهوالطقات

فإنهمما،يومفىبوذيينكانواأنهممنالرغموعلى

السابع،الهجريعشرالحاديالقرنمنذمسلمينصاروأ

.الميلاديعشر

ريفية،مجتمعاتفيويعيشونأرز،زراعوالبوجينيون

فإنذلكومع.نسمة001حواليمنمنهاكليتكون

وينشط،البحريةالملاحةأنشطةفيقديمةتقاليدلديهم

إندونيسيا.جزربينالتجارةفيمنهمالكثير

فىمكاسارفىالمكاساريزيينمثلالبوجينيوننشأ

.مهرةوتجارابحارةوأصبحوا،سولاويسيغربيجنوب

مكاسارجعلعلىوساعدوا.قراصنةأيضاالبعضوأصبح

البوجينيونبدأعشرالسابعالقرنأوأخروفي.غنيةمنطقة

الهولندية.الشرقيةالهندشركةمعصراعفيالدخولفي

مكاسارعلىالهولنديوناستولى،أم667عاموفي

عشر،الثامنالقرنأواخروفيوريو.مميلانجور،فيواستقروا

ذلكوبعد،الهولنديينضدحربفيالبوجينيوندخل
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أجوجينيوداوتوقفالملايو.ولاياتمعصراعاتفيدخلوا

حوافيبعدإندونيسياتاريخفيمؤتراعخصرايكونواأنعن

.م0081العام

تاريخ.ماليزيا،،إندونيسيا:أيضاانظر

!عكانهاعددمدنها.وأكبرمانياررعاصمةلوظرست

الحضريةالمنطهقةسكانوعدد،نسمة619،1)918

فيأ!دولةالرئيسيالمركزتعتبر،نسمة2؟)568227

علىماكيا،روشرقيحنوببوخارلستتقع.والثقافةالتجارة

عشرأخاسعاأغرناخلاأ!ألمدينةامخصصوأاديمبوشيتا.نهر

مدينةممصأعلىبوخارستمنأجزاءالشرينالقرنوأوائل

شوارخعلىبوخارلستتحتوي،ا!المثامعبي!!فعلىبمباريس

الرئيسيةأطسطقةاوتشتمل.باريسشوارخمثل،عريضةكثيرة

ومحلاتومكتبةومبانحديثةفنادلىعلىبوخارستفي

القصربنيوقد.القديمةالمبانيإلىبالإضافة،تجارية

أطفنونالقوميالمتحفمقروهوأم379عامفيالجمهوري

مسرحوهوالرومانيالمجمعالمبنىمدامنويقرببرومانيا.

الميدانويعتبرعشر.التاسعالقرننهايةفيأقيممو!ميقي

المدينة.شىالميادي!أجملمنأ!صراوميدادالجمهوري

امحمراصتتبلغاكتيأغصورامنالعديدأيضاوبالمدينة

الطابعذاتأصغيرةاالكنائسمنوال!ضيرالسخين،مئات

مبانفيبوخارلستس!!انأغلبويس!ش.اشبيزنطي

ضخمة.لععكنية

الفنونمتحفإلىبالإضافة،مهمةثقافية!نأماهناك

القرية،ومتاحف!مسارحوهيالرومانيوالمجمعأغوميا

جامعةتقع.الاولىالرومانيةأحمارةاطالغوتحمل

منالعديدلوخارستوفي.المدينةوسطفيبوخارلست

.والغابات،الحدائق،والبحيرات

والأعمالالمصانعفيبوخارممتلممكانمنكثيريعمل

تشمل.المدينةضواحيفىالمصافيمعظموتقع.ميةالح!ص

اشراعية،والالات،أ!كيميائيةاالموادالمنطقةمنشجاتأهم

النسي!.وصناعات،والسيارات

علىوسميتنشأتلوخار!متأنالأساطير،تزعم

الخامسالقرنخلالوذلكبوكور،يدعىراعاسم

القرنينبينالعثمانيةللدولةتابعةالمدينةكانت.الميلادي

عشروالتالممععشرالخامس،الهجريينعشرأثوالثاالتاسع

عاصمةبوخارستأصبحتلروسيا.خضعتثمالميلادي!ت

دول!تباتحادأم861عامفيالدولةتأسستعندمارومانيا

مأ779عاموفيوولاخيا.مولدافياوهما،مستقلتين

حوالىضحاياهاكانأرضيةبهزةبوخارستأصيبت

ولكنكثيرةخسائربالممتلكاتوحلتضمحصالأ005

العشرينالقرنثمانيناتوفيمعريعا.المدينةبناءأعيد

الجزءيشتمل.عريصةشوارع!يهاهـ:ماسيا،عاحممةبوخارلت

وقديمة.حديتةمارعلىا!د!ةسا!ئيسيا

إطارفيوالكنائسوالعمائرأضاريخيةاالمبانيمنكثيرهدمت

المدينة.لتحديثشاوشيسكوالسابةىالرئيسخطة

رومانيا.:أيضاانو

البلقان)حربالبلقانانظر:.معاهدة،بوخارست

الاسية(.

منألمانىكاتبأم(.837-181)3دجورجبوخنر،

.الميلاديعشرالتاسعالقرنأواخرفيالطهبيعيالمذهبرواد

ويزكقمةأم(بم)835دانتونموتأ،أعمام!

منالمتحررالواقعيبالطابعكتاباتهاتسمتأم(.)369

وطبقا.بهيحيطونومنعصرهمايسودإزاءخاصةاوهم

فهومصيرهتحديدعلىقادركيرالإنسانفإنلوخنرلاعتقاد

لاضعيفايجعلهمماإرادتهعنخارجةأغوىمعرضبذلك

(أم)836ولينالونسقمهمةبوخنركتب.قوةولالهحوأ!

فلملنزقصتهأما.المجهولمنوالحوفالسأمتعالجالتي

.الجنونحافةعلىإنسانعنتتحدثوهيتكتم!!

الألمانية.هسيبولايةاليوميسمىمافيبوخنروأ!د

(ام)833الهسىالمبعوثكتابةفيطالبوهواشترك

بعدبوخنرانتقل.الهسيةالحكومةانقلابعنكتيبوهو

السجن.منهربا!شرا!عبورجإلىذلك
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المسافاتلحساببودقانونيستخدم.قالونلود،

المفهومهذاابتكر.الشمسعنالكواكبلبعدالتقريبية

.أم766عامتيتيوسجوهانالألمانيالرياضياتعالم

ثموبلوتو،ونبتونأورانوسكواكباكتشافقبلوذلك

عامالقانونهذاونشربود،جوهانالألمانيالفلكيجاء

باسمه.مرتبطافأصبحأم729

الأعدادخذمثلا:.بسيطةلمعادلةطبقابودقانونيعمل

وكذلك3،6،21،42،84،69،291،438صفر،

يتم3،الرقمبعد،السلسلةفيرقمكلأنلاحظ768.

كلإلى4أضف.لهالسابقالعددبمضاعفةعليهالحصول

المتوسطيبينالتاليالجدول010علىالمجموعوأقسمعدد

حسابهابعدوالشمسالكواكبب!نللمسافاتالنسبي

المسافات.الحقيقيةبالمسافاتمقارنتهامعبودبقانون

051تعادلالفلكيةوالوحدة.الفلكيةبالوحداتمعطاة

الأرضبينالمسافةمتوسطبأنهاوتعرف.كممليون

والشمس.

المسافاتمنبودبقانونالمحسوبةالممسافاتتقترب

ولموبلوتو.نبتونبكوكبيالخاصةالمسافةماعداالفعلية

المريخبينالموضعمعيتطابقكوكباأيضاالفلكيونيجد

فيتتوافقالتيالكويكباتمنعددوجدولكن.والمشتري

التناسقعدموبسبب.فلكيةوحدة82.مإلمسافةالغالب

اذبودقانونكانإذاممامتأكدينغيرالفلكعلماءفإنهذا

.السيارةالكواكبمداراتدراسةفيماأهمية

الفعليةالمسافةبودبقانونمحسوبةالمسافةالسيارالكوكب

درعطها

لزهرةا

لأرضا

المريخ

الكويكب

لمشتريا

رحل

نوسوراأ

نبتود

بلوتو

6،1

)8،2(

2،5

6،!أ

8،38

2،77

91،

93،

-نهاعددمدنهما،وأكبرالمجرعاصمةلودابست

سكانمن%02حواليويعيعش.نسمة2و.099.75

المجرية.والصناعةالثقافةمركزتمثلالتيبودابمستفيالمجر

شمالفيالدانوبنهرضفتىعلىبودابعستمدينةتقع

وأبوداوبعستبودامدنتوحدت،أم873عامفيالمجر.

بودابمست.مدينةلتكون،مارجريتجزيرةمع،المتجاورة

الثانيةالعالميةالحربخلال،المدينةهذهمنالكثيردمر

مبانيها،بناءباعادةسكانهاوقامأم(.1-459)939

بهم.الخاصالنمطعلىالتاريخيةوجسورها

وتربط25.2ءكمبودابعستمساحةتباا!لدينة.

الدانوبلنهروالغربيةالشرقيةالضفت!تبينجسورثمانية

فيالواقعة-مارجريتجزيرةوتعد.بودابستفي

شعبية.ترويحمنطقة-الدانوب

بودابست-منجزءاتشك!!التي-بودامدينةأما

تلالهاتغصالنهر.منالشرقيالجانبعلىتقعفهي

جميلةومساكن،كثيرةتاريخيةكنائسالخشبيةالمنحدرة

قديمة-قلعةآثاريضمالذي-الملكيالقصرويقف.قديمة

حوالييعيش.المنطقةوسطفيهل،كاسلقمةعلى

حيثالنهر،منالشرقيالجانبعلىالسكانمنء%7

وفي،بستمدينةالأياممنيومفيالمنطقةهذهكانت

-الهضابمنسلسلةعلىبنيالذي-القطاعهذا

للعلومالمجرأكاديميةتوجد.الختلفةالحكوميةالمكاتب

هذاويسمي.القديمةالمدينةداخلفي،البرلمانومبنى

الاجزاءتتاخمفهىالصناعيةالمناطقأمابيلفاروس.

المدينة.منوالجنوبيةوالشرقيةالشمالية

والأماكنالمتاحفمنعددبودابستفييوجد

آثارمنمجموعاتالوطنيبالمتحف.الممتعةالأخرى

والمجرية،الرومانيةوالحضارات،التاريخماقبلحضارات

منمجموعةوهناك.الإسلاميةوالعثمانية،أغديمةا

ويمتاز.الوطنيةالصالةفيمعلقةالحديثةالمجريةاللوحات

.حيواناتوحديقةومطاعم،للتسليةبملعبالمدينةميدان

التذكاريوالنصب،المجريةالأوبرادارالأخرىسماتهومن

منعددابودابستوتضم.الجميلةالفنونومتحف،للينين

.الأبحاثومراكزوالجامعاتالكليات

يتحدثون،مجريونبودابعستسكانمعظم.السكان

وهناك.الكاثوليكالرومانمنوأكترهم.المجريةاللغة

واللوثريين.الكالفينيين،مثلكبيرةأخرىدينيةجماعات

وعروض،الباليهعروضمنكثيربودابستفيتقدم

الناسمنجموع-الصيففصلخلال-وتشهدالأوبرا.

كما،المدينةميادينفىتقامالتىالموسيقيةالحفلات

.العديدةالمعدنيةالمسابحفىتستمئبالسباحة

تتكونبودابعستفيالعاملةالقوىكانتالاقتصاد.

يشتغلونالذينوالعمالالحرفيينالعمالمنكبيرعددمن

فى-المصائالكبيرةوأصبحت،الصغيرةالصناعاتفى

الرئيسيةالجهات-العشرينالقرنمنالأربعينياتمطلع

نصفحوأليمصاببودابستوتنتج.المدينةفيللتوظيف

الرئيسيةالمنتجاتوتشملالمجر،فيالمصنوعةالسلع

والمنتجات،الكهربائيةوالأجهزةالبناء،موادالأخرى
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المجرعاصمةبودابست

علىتقعمد!ا.وأكبر

ويعتبر.الدانوبنهرضمتي

)فيالمقببالبرلمانمبى

منواحدا(الصورةخلفية

العديدةالتاريخيةالمعالم

المنطقة.لهذه

فىأسيةوالماالمصرفيةللخدماتمركزاالمدينةوتعد.الغذائية

المجريةالحويةطالخموأمركزفىوتملودابستالمجر.

المدينةوتتمتع.الحديديةالس!سةشب!ساتوالسياراتوطرق

لهرعلىالحرسيسيبلميناءبينهامن،عديدةبموانئ

.الدانوب

مدينةأم..عامحواليالرومانأسس!.تاريخيةنبذة

بودابستتمثيهالذينفسهالمكانفىأكوينكمتسمى

سهلةعبورنقطةعلىأكوينكموتقعالحاضر.الوقتفي

هذهعلى()المغولالهونيونومميطر.الدانوبنهرعلى

هذهفىوعاش.الميلاديالخامسالقرنبواكيرفيالمنطقة

وسلافيونألمان-التاليةالقرونالأربعةخلال-المنطقة

.عديدةأخرىوقبائل

نهريتوسطالديالواديفيالمجريةالقبائلامشقرت

مملكةوأسسوا،الميلاديالتاشعالقرنأواخرفيالدانوب

المملكةهذهوشملت000.31عامحوالينصرانية

وبستبودامدنمنهالتتكونتنموصارتمستعمرات

عشرالخامسالقرنأواخرفيأبودامدينةوأصبحتوأبودا.

لآدابمركزاأيضاكانتكما.الملكيةللمحكمةمقرا

انظر:.الفلسفةفيالإنسانيةوالحركةالإيطاليةالنهضة

النهضة.عصر

عاممنبأيديهموبقيتبودامدينةالعثمانيونفتح

تحتالمدينةهذهوقعتثها.أم686عامحتىأم541

الحكاممنسلسلةوهم،النمساويينالهابسبيرجيينسيطرة

.هابسبيرجلأسرةينت!ونالأقوياء

القرنأواسطفيالمجرأبناءمنالخلصوناستطاع

الثقافىللنشاطمركزابمستمدينةيجعلواأنعشرالتاسع

مأ848عامبحلولبمستمدينةوأصبحت،والسياسي

أطمجر.عاصمة

وجزيرةوأبودا،وبستبودا،ام873عامفياتحدت

المدينةسكانعددوصار.بودابعستلت!ضنمارجريت

إلىوصلحتىعشرالتاسعالقرنأواحرفىباطراديزداد

.أم019عامفينسمة000/011.1

القواتمنوبمساندة-المجريونالشيوعيوناستطاع

.الحرببعدالمجريةالحكومةعلىالاستيلاء-السوفييتية

الثميوعيبالنظامللإطاحةمحاولةجرتأم569عاموفي

القوأتبتدخلأجهضتالمحاولةتلكأنإلاالمجر،فى

.المضادةالثورةعلىوالقضاءالسوفييتية

القرنمنتصفمنذ-بودابعستمدينةصارت

الحكومةوبدأت.السكنفيكبيرانقصاتعانى-العشرين

فوائدذاتقروضتقديم-الستينياتمنتص!منذ-المجرية

الوحداتآلاففبنيت.الخاصةالمساكنلإنشاءمخففمة

يزاللاالمساكنطلبفإنيكنومهما.الجديدةالسكنية

منها.المعروضويتجاوزمستمرا،

المجر.:أيضاانو

91)30فيكتوروفيتشنيكولايبودجورني،

رسميا،يقالكماأو،الرئيسمنصبتولىأم(.839

إلى6591عاممنالأعلىالسوفييتمجلسرئيس

فتراتبينالتشريعيةالمهاميتولىئيسأاكانو.أم779

السوفييتيالاتحادتشريعاتأي،الأعلىالمجلعرانعقاد

السياسيالمكتبفىأيضاعضوابودجورنيوكان.السابق

منالسابقالسوفييتيالشيوعىبالحزبالمركزيةللجنة
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السياسمةصانعالمكتبهذاوكانأم،779ص0691

السابق.اسموفييتيالاتحادفي

وانضمأوكرانيا.فيكارلوفكا،فيبودجورنيولد

تخرجام،319وفي.أم039سنةالشيوعيللحزب

وظائفعدةتولىثم.كييفبمدينةالأغذيةمعهدفي

ما319منالفترةفيالأغذيةصناعةمجالفىإدارية

فيخاركوفبإقليم،الحزبلجنةاختارته.أم469حتى

أولسكرتيراثم.ام059فيأولسكرتيراأوكرانيا

سنةحتى5791منأوكرانيافيالشيوعيللحزب

.أم639

)متحضراتالتجميلمستحفمراتانظر:اليودرة.

(.البشرةتحميل

الذكيةالأديفةالكلابمنسلالةعلىيطدقاسماليودل

فيالطريدةواستردادالصيدلأغراضتستخدمكانتالتي

المعتقدومنرياضيا.كلئايصنفالنوعهذايعدلمأوروبا.

القرنخلالألمانيافيمرةلأولظهرتالسلالةهذهأن

روسيا.أوالدنماركأوفرنسامنجلبولعلهعشر.السادس

بعضفيالمفضلةالمدللةالحيواناتمنالبودلكلابتعد

الغربية.الدول

وأرماديةأوسوداءأوبيضاءالبودلكلابتكون

أجعد.أومعقوصوشعرها.مشمشيةأوبنيةأوزرقاء

عندالارتفاععلىاعتماداالثلاثةالبودلأنواعتصنف

بينماأقل،أوسم52الدميةالبودلارتفاعيبلغ.الكتف

ويزيد.سم38و25بينالمنمنمالبودلارتفاعيتراوح

كلابأوزانوتتراوح.سم38علىالعاديالبودلارتفاع

كجم.27وأكجم5،بنالبودل

البودلومثل.البودلكلابمىأنواعثلاثةأحدالعاديالبودل

معقوصا.شعراالعاديللبودل!إنالمنمنموالبودلالدمية

أكثركانأم(.أ-821867)شارلبودلير،

الشعرتطورفيتأثيراأكثرهمومنشهرةالفرنسيينالشعراء

نظمفيضليعابارغاوكانوغيرها.أوروبافيالحديث

خيالذاوشاعرابيتا(41علىتشتمل)قصيدةالسوناتات

الذهن.متقدوناقدا

الشرأزهارلبودليرالرئيسيالأدبيالإنتاجيحتوي

بعضهامتصلمترابطةقصيدة001منمجموعةعلى

بعيدةلمفالياتالحنينعنالأولىالقصائدتعبر.ببعض

وأخلاقىدينيتمردعنالأخرىالقصائدوتعبر.المنال

الوحدةمنبالقنوطوإحساس،الحبعنحسيةوصور

التيالبشعةالشخصيةبودليروصفالعمر.انقضاءوسرعة

والسكارى،والمشردين،المسنينالفقراءلحالةللرثاءتدعو

فيرغبتهحملتهالرحلةالأخيرةالقصيدةفيباريحه!.في

غيرالطيعيةالمناظركلرفضإلىتتحققلمالتيالمغامرة

الإنسانيالخيالغوروممبراكتشافإلىولجأ،المألوفة

بالخاطرالمحفوفالمجهول

والمزالق.

نشرنتائجمنكان

تقديمهالشر،أزهاركتابه

التجرؤبتهمتيللمحاكمة

والفحعق.المقدساتعلى

بدفععليهوحكموأدين

نشرحظرمعماليةغرامة

بودليرشارل.قصائدهمنست

سوناتةقصيدةتوحي

والعالم،الحسيبالعالمالرمزيةبالعلاقةمراسلاتبودلير

للحركةرائداالشعريةالقطعةهذهجعلتهوقدالمنظور.كير

لكونهمرموقحديثشاعرأولالسرياليونويعتبره.الرمزية

المزيفةالفراديسقصيدتهأما.اللاعقلانيةواكتشفارتاد

الخدرات.تأثيرتحتالبشريةالنفسفتفحص

فيوالشعرالفنفىبودليروأفكارنظرياتتتبدى

تتناولالتي(أم)986الرومانسىالفنمقالاتهمجموعة

وشعراءورساميفاجنر،ريتشاردالألمانيالموسحيقىالمؤلف

الأمريكيبالروائيبودليرتأثروقدالتامئكلشر.القرن

أعمالأنكما.أعمالهمنكثيراوترجمبو،ألانإدجار

ولد.العربيةاللغةمنهاأخرىلغاتإلىنقلتنفسهبودلير

باريس.فيبودلير

(.خدمةوأفضل)أسرعالبرقأنظر:.ولإ!دو،

عاملبلجيكاأصئملكا.م(3991-0391)نلودوا

الأكبرالابنوكان،بروكسلمنبالقربولد.أم519



بوديشيا023

خلالألمانيافيالنازيوناعتقلهالذيالثالثليوبولدللملك

بعدسويسرافيتعليمهبودوانتلقى.الثانيةالعالميةالحرب

لقبعلىليحصلأم9ء.عامبلجيكاإلىوعاد،الحرب

بلغحتىالوصايةتحتأطعهدوأجاوأصبحملكيأمير

لهتنازلأم519عاموفي.عمرهمنوالعشرينالحادية

مأ069عامفيوتزوجمد!ا،وأصب!!،العرشعنوالده

أسبانيا.منأراغونمورادوفابيولامن

سيني،ايعلىمد"م(.كانت62-؟)يوديشيا

بوديكا.أيضاتسمىوكانتالبريطولي!ت،منقبيلةوهي

أخرىقديمةبريطانيةوقبائ!!سينيآيقبيلةبوديشياقادت

لندنلحرقمجتمعينوقاموا.الرومانالحكامضدثورةفي

.الرومانقواتوهزمتأخرىومدن

الروماني،ا!صماتحتللقبيلةملكابوديشيازوجكان

هورأجنوسلاوسوتونيولم!ول!ش.لراسوتاحاسوالعممه

سينيآيمنطقةعلىالاستيلاءقرر،رومانيوحاكمجنرال

وبناتها،بوديشيا،أملاكنهبت.براسوتاجاسوفاةبعد

لمة.ضاأوسيئةمعاملةوعوملواقبيلتهاوأبناء

معظممعهرويلزأصعةمقامنباولينوسعودةوبعد

شربت.م16عامالمتمردةالقبائلهزيمةمنتمكنالجيعق

الأسر.افيالوقوعتتجنبكيالسمبوديشيا

ملاح.(م3081؟0571)سنيكولا،يندبو

لأستراليا،اشئيسىأطبرالجنوبيالساحلاكتشففرنسي

نابليونترياسموأطلق.أم208و1018عاميب!ت

منالساحليةالمنطقةعلى

وحتىآرلثمبلاجونييتس

أطلقكذلك.باسمضيق

بونابرتخليجاسمى

المناطقعلىجوزفينوخليج

خليجلاسميحالياالمعروفة

وخلئسانتسبنسر

الملاحوكان.فنسنت

بودينيكولاسقدفلندرزماثيوالبريطاني

مناطقلمعظمخرائطرسم

هيمازالت،مختلفةأسماح!عليهاوأطلقالساحليالخط

الحاضر.الوقتفيالمستخدمة

محادثاتوعقدا،الملاحانالتقىأم208عامفي

أطلوتوقد.موراينهرمصبمنبالقربخليجفىصداقة

ويحتفظإنكاونتر.خليجاسمالخليجهذاعلىفلندرز

الرجلبصخرةتعرفبصخرةأ!شرالياجنوبمتحف

خلالجغرا!يما،سفينقهاسمبودينعليهانحتالفرنسس

ساحلمنمبعدةعلىالكنغربجزيرةحاليايعرفلمازيارته

مبعدةعلىدوريهيلمدينةفيبودينولد.الجنوليةاسشراليا

بفرنسا.لاروشيلمدينةمن

الوضعية.العالمدياناتإحدى،البوذيةمؤسسلقبلودا

المتيقظ.أوالمتنورالأجنبيةالأصولفيالكلمةومعنى

)حكيمبشكيامونىيلقبكماغوتاما،سيدهارثاواسمه

غوتاماسيدهارثاأنعلىالمؤرخونويتفهتشاكيا(.قبيلة

لكنمضتسنة،2...نحومنذأ!نداشمابفيعالق

المؤرخينفمعظمووفاتهمولدهتاريححولالأجداهماك

.مق63483ء-بينماأصفترةافىعاشإنه:يقوأ!ن

448بينماالفترةفيعاشأنهيدعيولعضهم

..مق368

ستةالأقلعلىهناككانأنهالبوذيونويعتقد

هناكأنيزعمونبلغوتاما،قبلبوذايسمونأشخاص!

المستقبل.فيسيظيرمايتريااسمهآخربوذا

وتدورالميلاد،بتجددالبوذيونيعتقد.ونشأظمولده

السابقة،غوتاماولاداتعنحضيرةوشعبيةأدبيةقصص

كما-نالحتى،وحيوانيةبشريةأش!صالشىميلادهتصفر

الأخير،للميلاداللازمةالأخلاقيةاال!صمالات-يزعمون

وذلكالهند،شماليفيالجاجواديأعلىفيحدثالذي

يعرففيماكابيلافاستومدينةمنبالقربأ!مبييلستانفي

فيالمحاربينطبقةمنأسرةفيغوتاماولد.بنيبالالآن

محلياحاكماسودهوذانا،والدهوكان.أ!ندياالمجتمع

ميلادهبعدتوفيتالتيأمهواسمشماكيا.لشعبوأميرا

العظيمة.بالأممعتقدهمفيإليهايشارماوغالبامايا،مباشرة

براجاباتي.والدتهوفاةبعدحضنتهوقد

سيكونالطفلبأنالمحيطونوالمنجمونالحكماءتنبأ

رأىإذأالدينيينالمرشدينأحدأو،العظامالحكماءأحد

منومنعهالقصر،فيوالدهحبسهلذلك؟عظيمةآلاما

تزوجعمرهمنالعشرينوفي.الالاميرىلاحتىالحشوج

راهولا.سمياهابنافأنجباياسودارا،تدعىأميرةمن

أقنععمرهمنوالعشرينالتاسعفط.الأربعالعلامات

وهناكالقصر،خارجيأخذهأنشماناعربتهسائقغوتاما

وراهبا،ميترجلوجنازةمريضاوآخرعجوزارجلارأى

لهكانمما،مناميةرؤىصورةفيالأشياءهذهلهظهرتأو

والمرضالشيخوخةحقيقةمرةلأولواجهإذفيه،عميقأثر

ويخرجمنزلهيهجرأنوقررواستياء،قلقفأصابه.والموت

.نال!ضوسرالمعرفةعنبحثا

غوتاماتركاللياليإحدىمنتصففيالكبير.التخلى

رفقةفيالقصرمنوتسلل،أسرتهحمايةفيوابنهزوجه

ملابسوارتدى،ألانيقةملابسهوخلع،راسهوحلقشمانا،
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.بأمرهالأسرةليخبرالقصرإلىشاناوعاد،متجولراهب

كباريدعلىيتعلمسنواتستوأقامالغابةدخلثم

حقيقةوأداكارامابوتاألاراكلاما،أمثالمنعصرهمعلمي

وقتلالتقشفإلىولجأ،المعاناةمنالتخلصوكيفيةالحياة

الطريقةهذهجدوىعدمأدركولكنه.النفسشهوات

البذخبينالتوسطوهي،المثلىالخطةإلىوتوصلفتركها

والتقشف.

فيغوتاماذهبالأسرار.عنوالكشفالإشراق

شعجرةظلتحتوجلصجايا،قريةأطرافإلىالأيامأحد

علىالوقوفإلىوسساعياتعلمها،التيللطريقةوفقامتأملا

علىالأرضوأشهد،الإشراقدرجةوبلوغالحقيقة

واضعاالبوذيونيصورهثم)ومنالدرجةلهذهاسمتحقاقه

يعودالمعاناةأصلأنواكتشف(،الأرضعلىاليمنىكفه

ذلك.يدركمنهوبالأسراروالعارف.والجهلالرغبةإلى

ظلهافىجلسالتيالشجرةأصبحتالفترةتلكومنذ

أصبحكما،الإشراقشجرةوسميت،البوذيينعندمقدسة

بودايسمىالإشراقفيهحدثالذيوالمكانببوذايعرف

المعابد.تينانظر:جايا.

الطريقالناستعليمفيبوذايفكرلم.البوذيةتعاليم

النهايةوفي.الناسعلىومشقتهبوعورتهلعلمهسلكهالذي

أولىألقىوفيهاسارناتا،فيغزلانحديقةإلىذهب

الشريعة.عجلةدورانالبوذيونعليهاأطلقالتيموأعظه

الأرلغالحقائقوسميت،البوذيةتعاليماأساسوأصعبحت

حياتهمنبقيماأمضىثم.النبيلالثمانيالطريقالنبيلة

ويجادل،معتقداتمناكتسبهماالناسيعلممتجولآ

كو!مينارا.فىعمرهمنالثمانينفيتوفيأنإلىالمعلمين

(.القصوى)السعادةالأخيرةالنيرفاناوفاتهوسميت

والسعادةالسلامإشراقتهمننالبوذاأنالبوذيونويعتقد

ولم.والجهلوالكراهجةالجعثيععلىتغلبحيث؟الأبديين

ودفنتالنيرفانا.لحالةكاملاتحقيقاإلاالجسديموتهيكن

تسمىهضبةفيمقدسةبوصفهاجثتهحرقبعدعظامه

أنحاءفيللبوذيينتذكاريانصباوأصبحت.ستوباس

ومكانوإشراقهوميلادهموتهمكانأصبحكما.العالم

الأماكنهذهوفي.للبوذيينمهمةمزاراتالأولىالموعظة

حالةفيالقرفصاءجالساأحدهمالبوذا،تمثاليننجد

الأيمن.جانبهعلىمستلقياموتهحالةفيوالثاني،اللإشراق

البوذية.:أيضاانظر

فيوالفدسفاتالوضعيةالدياناتأكبرمناليودية

الهند،شرقيشمالفيسنة2!...قبلظهرت.العالم

طريقعنشمالآوعبرتالهند،أنحاءمعظمفيوانتشرت

وفي.واليابانوكورياوالتيبتالصينإلىالهملاياجبال

وكمبودياوبورماوتايلاندسريلانكاإلىوصلتالجنوب

المتحدةوالولاياتأوروباأنحاءبعضفيوانتشرت.وفيتنام

عددويقدر.الميلاديالعشرينالقرنخلالوأممقراليا

.مليون003بنحوالعالمشيالبوذيين

للبوذيةالثلاثالجواهر

بوذاهيالتيبالجواهرامنمنبأنهالبوذييعرف

والجمماعة.وتعاليمه

فىعاش!.البوذيةالفلسفةأوالديانةمؤسص!بوذا.

448-368أو..مق63ء-483بينالهندشرقيشمال

إلىيصلأناستطاعإنهتلاميذهيقولمعلما،كان..مق

تعنيبوذاوكلمة.البوذيةالمعتقداتحسبالإشراقحالة

المتنور.

تتضمنالتىوأتباعهبوذاتعاليمإلىتشير.التعاليم

طريقعنوتعلمإليهاالموصلوالطريقالحقيقةمعنى

النبيل.الثمانيوالطريقالنبيلةالأربعالحقائق

الرجالعامةمنتكون.البوذيةالدينيةالجماعة

إمدادعلىالعامةويساعد.والراهباتوالرهبانوالنساء،

فيقومونالرهبانأما،والملبسوالمأوىبالطعامالرهبان

التعاليم.علىويحافظونلبوذاالحىالنموذجبتمثيل

البوذيين،عندالبدايةنقطةتمثل.النبيلةالاربعالحقائق

يأتى:لماوذلكعنهاوالإعراضالحياةبنكرانوتؤكد

والمرضالشيخوخةفىيلاحظكماموجودالألمأ-

أعداء.لقاءأوأحبةفراقمنالحياةومتاعبوالموت

تنميالتيوالرغباتالشهواتعنناشئةالألمأسباب2-

الجشعإنالأشياء.علىوالحرصوالتملكاللذةفىالرغبة

هذه3-إخمادها.ينبغيثلاثنيرانوالجهلوالكراهية

الشهوةبطلتمتىالحزنفيبطلللزوالقابلةالأسبابا

السعادةإلىالإنسانويصلالأشياءفىالرغبةوانتفت

يطلقهسنسكريتيلفظوهيالنيرفاناتسمىالتيالقصوى

يعرفللسعادةطريقهناك-4.اللأعلىالخيرعلىالبوذيون

وأربع،الحكمةمندرجتينيتضمنالنبيلالثمانيبالطريق

التأمل.منبدرجتينوينتهيالاخلاقمندرجات

الاراءأوالحقةالمعرفة-ا.النبيلالثمانيالطريق

الصحيحالعزم2-خلالهامنوالحياةالعالمورؤيةالسليمة

-3ورقةبعطفوالتفكيرالشرومقاومةالصائبوالشعور

الاخرين.يؤذيماالإنعسانيقولفلا،الحقالقول

الكائناتلايؤذي،الصحيحوالعملالحسن4-السلوك

غيرجنسيةعلاقاتيمارسولايعطىلاماولايأخذالحية

الحياة5-مخدرا.يتعاطىأوخمرايشربلاومشروعة

بالاخرين.لاتضرصحيحةبطريقةعيشهيكمسب،الفضلى

المستقيم.الطريقفيالجهدببذلالمشكورالعسعي6-
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وبداخله.حوأطيجريلمايتيقظبأنالحقةأسقظةا7

به.يقومفيماويتأملفكرهيركزبأنالصحيحأصأملا8

يسمونهماببدايةالطرية!هذايبدأأنللبوذيويمكن

وتجربتهمنهلوذاينهجأو،الأرلإلنبيلةالحقائقأودكما

بوذارأىإذ.الثباتوعدمالتغيرفلسفةفيالمتمثلة

هذافيثابتشىءلاأنفأدركوالموتوالمرضالشيخوخة

أغيزيائيةاأضغيراتاهذهمنسلسلةالإنسانحياةوأنالعالم

وأبالأناتمانالقولإلىلبوذاهذاأدىوقد.والفكرية

ووفقاالأشياء،أوالإنسانفىثابتجوهرلابأنهالاعتقاد

يجريمتغيرنموذجمنجزءالإنسانفإنالنظريةلهذه

معينبمعنىالتعلقعنالإنساني!فوحينما.الحياةخلال

منالخوفأوالآخرينعنبالتميزالشعوريفقدفإنهللنفس

وهدوءوالعاطفةالدافة!الحبمنحالةويستشعر،الموت

السكينة.أوالنفص

عدمرالأأ-،ا:ثلاثالوحودعلامات.الحياةعجلة

أ!بوذيوناسماهماأ-معاوهذهأ!لانفس،وا،والدوامالثبات

والموتآأضغيرواأطولادةالإنهائيةاالدوراتأوالسمسرا

الإنسانحياةفىتحدثالتيفالتغيراتجديد.منالولادة

.حيوانأوإنسانأشكالفىعديدةحيواناتخلالتستمر

ويوجد.الحياةعجلةالبوذيونسماهماالحقيقةهذهوتمثل

ثم.والجهلللجعثئوالكراهيةرموزأحجلةاهذهمركزفي

فيهاتعيشالتيالختلفةللعواملنماذجذلكبعدتأتي

عشرةالاثنتاالحلقاتتوجدالخارجوفي.الكائنات

آخرشيءإلىيقودشيءكلأنكيفيبينوهذا.المتصلة

العاداتفمثلا.سابقةلحالةنتيجةتظهرحالةكلأنأو

أحشوق.اإلىتقودواضغبة،الجهلمنتنتجالضارة

هماأحسلسلةاعندهماتنفصلأنيمكناللتانوالنقطتان

النيرفانا،إلىالسمسراتتحولثموالجهلبالرغبةالمتعلقتان

.سعادةإلىللألماللانهائيةالدورةوتتغير

التطبيقمجالفيالبوذية

للسعادةالطريقبأنالبوذيونيؤمن.الوسطالطريق

يؤمنونكما،أخقشفواالملذاتفيالانغماسبينوسط

فالحياة،واثارهالعملبينوالارتباطالكرما.انظر:بالكرما.

وبذرةالماضيثمرةوالحاضر،الضياعإلىتؤديالظالمة

المستقبل.

ولبلوغ.الأخلاقأسملاأساس.الخمسالتعاليم

وساربوذاوصفهاخمسقواعداتباعمنلابدالسعادة

هذهوتبنى.حياتهممنجزءاوجعلوهاالبوديونعليها

وأضاف.الحسنوالسلوكالحقالقولعلىالقواعد

اتباعويؤديأضصئكلشرا،أخرىقواعدخصرالبوذيون

يأتى:عماالامتناعإلىالقواعدتلك

الحواساستخدامسوء2-حيكائنأيإيذاء-أ

شمرب5-لكلايعطىماأخذ4-الحقغيرقول3-

فيأونضجهقبلطعامأكل6-الخدراتتناولأوالخمر

الطيباتخاذ8والغناءوالموسيقىالرقص7-أوانهغير

المقاعدأوالوثيرالفرتقاقتناء-9بالأزهارالرأست!طي!أو

الفضة.أوالذهباقتناء-01اغخمةاالمساندر

معر!إلىالتأملخلالمنأجوذيايهدف.التأمل

هذافيمرشداتخاذضرورةالبوذيونويؤكد.الحقائق

ويعتمدالهدوء.أوالساماثا-أ:أنواعوالتأمل.الطريق

التاموالوعيالتيقظعلىويؤكدالداخليةالنظرةعلى

ويؤكدالميتا2-وقتكلفىوالتنبهالحاضرةباللحظة

كله.العالموتجاهالإنسانقلبفيشيهاالمرغوبالرقةعلى

ببوذاالمرتبطةالأماكنبعضأجوذيونايزور.الزيارات

المرشدينوبعضمتنورا،أصبححيظجايا،بوذامثا!

لاما.دالايانظر:.ل!ماأسدالاي!طا!حياءا

،ومولدهبوذا،بحياةالبوذيينأعيادترتبصأ.الاحتفالات

تاريخفيالمعروفةالأحداثوبعض،:موته،:تمويره

فيفيساكابوجاأوالوسياكالأعيادهذهأشهرومن.البوذية

وتايلاند.ولورماسريلانكا

البوذيةالفلسفيةالمدارس

والماهيانا:الثيرافادا:البوذيةفيرئيسيتانمدرستانهناك

اللغةفيالترفادا()أوثيرافاداوكلمة.الثيرافاداالبوذية

البوذيةمنالباقيةالمدرسةوهي.السلفطريقةتعنيالبالية

أقطارفيتوجدلأنهاالجنوبيةأجوذيةاأحياناوتسمىالقديمة

وبورما.وتايلاندسريلانكامث!!آلممياجنوبي

باللغةالمقدسةكتبهالأنالباليةالبوذيةأيضالهاويقال

-أ:وهيالثلاثبالسلالالكتبتلكوتسمى.البالية

الرهبانعليهايسيرالنظممنمجموعةوهي،النظامسلة

وتضمسترأبيتاكا(،)العظاتسلة2-.حياتهمفى

العقائد،سلة3-.الأصليةوأقوالهبوذاتعاليممجموعة

الفلسفية.والتعاليمالمسائلمنمجموعةوهى

توجدلأنهاالشماليةالبوذيةتسمىالماهيانا.البوذية

.واليابانوكورياوالصينالتيبتأقطارفيآ!سياشماليفي

مكتوبةكتبهالأنالسنسكريتيةبالبوذيةأيضاوتسمى

المحلية.باللغاتمكتوبةالانأنهارغم،اللغةبهذه

لوتسالحكمةإتمامهيالماهياناتستعملهاالتىوالكتب

(،الشخص)اسملاكريتيفيما(.الحق)الاعتقادسوترا

النسخةإليهاويضاف(.السعادةأوالطهر)أرضسوخافتي

.الثلاثالسلالمنالخاصة

فيأضىكشيرةمدارسهناك.أخرىبوذيةمدارس

نجدالتيبتوفي.وأليابانالصينفيزنأشهرهامنالماهيانا
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وأ)القائدبالغورومرتبطةسريةتعاليممجموعةوهىالتانترا

أنواعثلاثةهناكالتيبتأهللتعاليمووفقا(.الروحيالمرشد

علىوتقومالهنيانا،-أ:البوذيةالتمارينمندرجاتأو

فكرةعلىوتعتمدالماهيانا،2-النفسيةوالقناعةالأخلاق

التنويرإلىللوصولالكائناتكليساعدالذيالعالميبوذا

نأيمكنهالذيالغوروأوالحىباللاماوتهتمفجريانا،3-

التنوير.إلىطريقأسرعفيالشخصيقود

زعمهافييتمثلالذيغلوهاالبوذيةعلىويؤخذ

ممكنوغيرصحيحغيروهذاالإنسانغرائزعلىالقضاء

دونالساميةأهدافهالتؤديالغرائزهذهتوجيهوالصحيح

لهاورفضهاالحياةعنإعراضهافيأيضاويتمثل.خلل

.الأرضخرابهذاوفي

وهماالتقمصوفكرةالتناسخفكرةالبوذيةوفي

ديانةأنهاذلكإلىيضافوشرعا.عقلامرفوضتانفكرتان

إله.أوخالقفيأتباعهايعتقدلاوضعية

المو!وعةفيصلةذاتمقالات

لوذامحاكيمدهب،الزنيةبوذا

!ف،النحتكرمماالديخيةالحياة

الفن،الهندياللاميةينالد

دنمارجممافيزيائيأم(.629-)1885فيلزلور،

بورنظريةنشرت.الذرةتركيبحولن!يةله،معروف

رذرفوردلإرنحستسابقةنظريةعلىوتعتمدأم139عام

منتتكونالذرةأنرذرفوردأوضح.إنجليزيفيزيائيوهو

تدورالشحنةسالبةإلكتروناتبهاالشحنةموجبةنواة

فيفقطقتحركأنيمكنالإلكتروناتأنوأفترضحولها.

نأيعتقدوكان.بالتدريجتكبرالنواةحولمدأرات

الإلكتروناتمنأكبرعدداحتوأءيمكنهاالخارجيةالمدارأت

الإلكتروناتأنأيضاافترضكما.الداخليةالمداراتعن

الذرةخصائصتحددالتيهيالخارجيالمدارفي

الكيميائية.

ماكسالفيزيائىالألمانيالعالمبنظريةبور،استعان

.الذرةمنالإشعاعاتانبعاثكيفيةشمرحفى،بلانك

منينتقلعندماالإلكترونمنينبعثضوءاأنوأفترض

كيفيةنظريتهوأوضحت.داخليمدارإلىخارجيمدار

أبسطهيالتي،الهيدروجينذرةمنالضوءانبعاث

إلىبعدفيمابورن!يةبتطويرآخرونعلماءوقام.الذرات

من(الكم)ميكانيكاالمجالهذاويشرح.الكمميكانيكا

انبعاثوكيفيةتعقيدأ،الأكثرالذراتتركيبالفيزياءعلم

العلاقة.ذاتالأخرىوالمواضيع،الذراتهذهمنالضوء

الكم.ميكانيكاانظر:

درجةعلىوحصلبالدنمارككوبنهاجنفيبورولد

فيوسافر.ام119عامكوبنهاجنجامعةمنالدكتوراه

إشرافتحتللدراسةسانجلتراكمبردجإلىنفسهاالسنة

وفي.طومسونجوزيفالسيرالشهيرالبريطانيالفيزيائي

رذرفورد.معليعملمانعثسمترإلىذهبأم219عام

جامعةفيللفيزياءأستاذابورأصبحأم619عاموفي

الدنماركيةالسلطاتقررتام029عاموفي.كوبنهاجن

المعهد.لهذامديرابوروأصبح،النظريةالفيزياءمعهدإقامة

اعترافاام229عامالفيزياءفينوبلجائزةبورومنح

بورقامالثلاثينياتوخلال.الذرةتركيبفيالمتصلبعمله

وفهمالذرةنواةبدراسةيتعلقفيماعديدةبإنجازات

أثناءأم439عامكوبنهاجنمنبورهرب.الكمميكانيكا

لوسإلىوسافر.النازيينمنفراراالثانيةالعالميةالحرب

الأمريكيةالمتحدةبالولاياتنيومكعسيكوبولايةألاموس

يعملونكانواالذينالعلماءعلىمشرفاعملحيث

انتهاءبعدكوبنهاجنإلىوعاد،نوويةقنبلةأوللاكتشاف

علىذلكبعدوقتهمعظمووقف.م4591عامالحرب

للطاقةالسلميةالاستعمالاتعنالبحثفيالمساهمة

النووية.

الصوديوم،البورقانظر:.الصوديومبورات

)استحداماته(.

،الماسصلابةلهينئصناعيابلورالبورازون

لتشكيلالصناعةفي)حاكة(كاشطةمادةأحياناويستعمل

تصلحرارةدرجةمقاومةالبورازونولمامكان.الصلبةالمواد

درجةفىالماسيحترقبينمام،25951منأكثرإلى

بإمكانهاالتىالوحيدةالمادةهووالبورازون.م087حرارة

البورازون.كشطأيضاالماسوسامكان.الماسكشط

البورونذرأتمنمتساوعددمنالبورازونويتكون

بتسخينالكيميائيونيقومالبورازونولصنع.والنيتروجين

تحتم6.811حرارةدرجةإلىوالنيتروجينالبورون

مرةلأولالبورازونإنتاجتم.2كجم/سم000،07ضغط

فيزيائىوهوالأصغرونتورفروبرتبوساطةام579عام

شنكتاديفيإليكتريكجنرالأبحاثمختبرفىكيميافط

جنرالشركةاتخذتأم969عاموفى.بنيويورك

.للمادةتجاريةعلامةبورازوناسمإليكتريك

.البورق:انظر.لبوراكسا

أفرادهابعضحكمفرنسيةمالكةأسرةاسمالبورلون

صغيرةبلدةإلىالأسرةالمسميرجع.ونابوليوأسبانيافرنسا

أسسوقدلارشامبو.بوربونباسمتعرففرنسابوسط



نكفرالسيرابوربير،234

فرنسا.لملوكالكابتيةالأسرةامنفرعافرنسافيالبوربون

.الأسرة،الكابتيةانظر:

9158عامىبينلوربونملوكحكمفرنسا.في

علىالأثراشبرأفيهالفرنسا!ساداكتىالفترةوهيم2917و

سقو!ألعد،أم481عاموصى.وثقافتهاأورولاممياسة

فقدتهولكنهاشرنسا،عرشبوربونأسرةاستعادت،نابليون

أسرةمنأفراديعلنالوقتذأ!كومنذ،أم848ثورةأثناء

فيحقهمعنبإصرار،رأجانأوبوربونوأسرةبوربون

.العرش

عامبوربونأسرةمنملكولالرالبنهنريأصبح

شرنساشيأ!ديميةاالحروبولأن،زواجهبفضلأم،958

؟هخلن!اةزح!ص!ا.أ!رلقبامنهأحة!كانوامنبحياةأودت

زأ!رر!ثراشالمجروأ!يسعشرالثالثلويس:وهما

.اأ1762عاحتىعشرأصسادساولويسعشرالخامس

أصتىعشر،السادسبلويسالباريسيونأطاحوعندما

م!ط-عشرالثامنلويس-وهوعشرالسادسلويسضسقيق

عودةبعدأم581عامفيثمأم،481عامالأولىاللمرة

مدصاعشرأضامنالويسامشمرر.بالفشللاح!تالتىنابليون

لويس!شمقية!حلفهعندماأم،824عامحتىفرنساعلى

تشارلعزلوقدالعاشر.تشارلالأصغراعشرالسادس

م!صا.فيلي!وأصئلويس،أم083عامبالقوةالعاشر

فيأ!حبانياح!-اشبوربونملوكبدأأسبانيا.في

أصفرنسيااهلكخصبعسدما،الميلاديعشرالثامنالقرن

الحامسفيليباسمايحملىأسذياحفيدهعشرالرالغلويمم!

لهحانالذيالأمراالممدصين،بتتحالفبدأوبهذاملكا.

علىوكذأسك،الأوروبيةالقوى!ميامماتع!الأثرأحجر

فشلتوقدأسبانيا.إلىالفرنسيةالإداريةالممارمماتانتقال

فيالحمالم!لثفي-الثالثتشارشعدا-لوربونأسرة

ه!ا:أممبانيافيبوربونأسرةملوكوكان.الأممبانرعاياها

الثالث،وتشارلز،السادسفرديناند،لوي،الخامسفيليب

أصفونسوأ،الثانيةإيزابيلا،السالغفرديناند،الرابعوتشارلز

أغونسوأعهدانتهىوقدعشر.الثالثألفونسوعشر،الثاني

جمهورية.أممبانياصارتعندماأم319عامعشرالثالث

،أخرىمرةم!صيةأسبانياأصبحتأم،759عاموفي

حفيدوهوبمالأولاكارلوسخوانالملكالعرشواعتلى

عشر.الثالثألفونسو

ملكالخامسفيليبابنالثالثشارلزكان.نابولىفى

عاميب!تحكموقد،بوربونأسرةمنملكأولأمسبانيا

عهدهوتميزلأممبانيا.ملكاأصبحعندماأم،975و1735

فردينانداعتلىوقد.الثقافيوالتقدمالسياصيبالإصلاح

عامنابوليعرلت!-الثالثلتشارلزالثالثالابن-الرابع

بمعونةالأمربادئوح!-.أضالممعةاسنفي،أم975

زوجتهسيوةتحتالأمرانهالةفيو!أنهإلا،مستشارين

عنبالقوةنابليونأبعدهوقد.كارولينماريأ!موحا

كفرديناندأم،581عامعادواحصنهأم،608عامأعرلشا

ومن.أم825عامحتىوحكمأ!مقلي!ت،املكالأولا

وفرديناندالأولفرالسيس:الآخرينبوربونأسرةملوك

عامحتىيحكمظلالذيالثانيوشرانسيسأصانيا

إيطالياممل!صةمنجزءانابوليأصبحتعندماأم،086

عمانويل.شي!ضورالملكح!صمتحت

كانأم(.569-1981)فرانكالسيربوربير،

جوزيففرانسيسوسميملبورنفيوأطأجا.أ!حتراسباحا

واحتفظ.السباحةصىأطعال!اأبصلاأص!ربو!بير.سدأدمو

الألعابفيأستراليامثلوقد.مختلفةقياسيةأرهضاملتماسية

.أم429وأم29و.ام809الأعوامافيالأ!أجمبيةا

،للإطاراتمصنعابوربيرأنشأ،أم349عاموفى

المنتجاتينئمختلف،عملاقتجاريمشروعإلىرتصوأ

منلملبورنعمدةبوربيروعمل.والإطاراتالحبلاتمن

المجلسفىوعضوا،أم429عامإلىأم049عام

.أم529إلىام249عاممنالف!ضوريالتشريعي

الطيورمننوعاعشرثمانيةعدىيطدقاسماليورررد

.المجاورةوالجزر،الجديدةوغينياأجاأمشرافيتعيشاكتي

فيوالممراتالصغيرةالأعشاشببناءليردأجوا!ورذميقو"

،الغزلطقوسفيمهماجانبااعملىاهداويعد.أخالةا

الرقصفيمهاراتهملاستعراضركوأتافيستخدمها

منالأعشاشهذهالذكورويبنيللإناثوالانحناء

بعضوتقوم.الصغيرةوالأغصانوالحزازياتالحشائش

حولال!سغيرةالأغصانبجبمأعشاشهاببناءالذكور

بينالعصيبتكديساخرىوتقوم،الشجيراتقاعدة

لبناءالأعنابتعريشاتوتستخدمشجرتينجذعي

السقف.

الطيور،كرلشلامعةبأشياءأعشاشهاأطيوراوتزين

هذهماتفرلقوغالباوال!زهار.،االلأصدافوا،التوتوتمار

التعريشة،مدخلفيالأخضرالطحلبعلىالبراقةالزيخات

لونه.يذويأومايذد!منهاويزال

ولبعضها،سم04و02ب!تالبوربيردطولويتراوح

الأشجار،علىصغيرةأعشاشاالبوربيردويبني.زاهريش

أساسية.بصورةبالفواكهويتغذى

فيكانتبأستراليا.تسمانيافيمدينةآرترلورت

فيوتقع،المنفيينالسجناءلمعاقبةمستوطنةتتخذالماضي

.هوبارتمنبراكم001بعدعلىتسمانجزيرةضعبه
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البلدةالسياحمنالعديدويزور.نسمة051سكانهاعدد

مبانيهامنالعديدزالوما.العقابيةالمستوطنةآثارلمشاهدة

ومستشفى.نموذجىوسجنوكنيسةمنزلبينهامنقائما،

هذهأسه!الذيهوتسمانياحاكمآرثرجورجالسيروكان

العقابية.المستوطنة

المستوطنةإدارة

حتىالعسكريينمنالمستعمرةجمئقادةكان

أصبحعندماالميلاديعشرالتاسعالقرنمنالخمسينيات

ها-اتولىقائدأشهروكان.مدنيقائدأولبويدجيمس

الذي،بوثأواهاراتشارلزالقبطانهومدةلأطولالمنصب

للسكةخطاوأنشأم،1844وأم833عاميبينعمل

المنفيين،السجناءبجهودارثربورتإلىتارانامنالحديدية

منالعديدإلىبالإضافة،تاونهوبارتفيإشاراتوعمود

.الصناعات

بورتمستوطنةحراسةعنمسؤولينكانواالجنود.

بايإيستفيصغيرةحراسةقوةلهمكانتكماآرثر.

مجموعةعلىيشرفونكانواحيث،نكهوكوإيجلنك

الكلابوكانت.نكهوكإيجلعبرالشرسةالكلابمن

نفسهالوقتوفيتقاتلها.تمنعبطريقةبسلاسلمقيدة

بينها.منبالمروركائنأيتمكيندونتحول

الذينحقمنوكان.عادلولكنهصارماكان.النظابم

بالرأفةالتماستقديمقاسيةمعاملةعوملواانهميعتقدون

وحتى0831عامم!أستراليةعقابيةمستوطنةكانتآرثربورت

السياحية.الآثارسالانأصبحت.ام877

ضمنالحجارةتكسيرفيشمثلعقابأقسىوكانللقائد.

بعضفيبعضهمالمقيدالمنفيينالسجناءمنمجموعة

بالسلاسل.

يخالفونالذينالمنفيينالسجناءعلىيجكموكان

وأالعملفىبزملائهمإصاباتيلحقونأومراراالقواعد

ويعطونخاصةزنزاناتفيالانفراديبالحبسبالحرس

فقط.والماءالخبزمنتتكونوجبات

لهملاحظالمنفيينالسجناءمنالعديدكان.التعليم

السجنإدارةوفتحت،التعليمقليليكانواأوالتعليممن

أثناءوالحسابوالكتابةالقراءةلتعليمهمدراسيةفصولآ

يتقنمناستخداميتموكان.عقوباتهمفتراتقضائهم

تناولبعدمساءتبدأالدراسةوكانتعرفاء.المهاراتهذه

السجناءيستخدمهامكتبةتضمالمستوطنةوكانتالعشاء.

.المنفيون

المنفيينالسجناءحياة

وبلغما.حدإلىمكررولكنهوفيراكان.الطعام

جمء7.واللحممنجم075عليهمحكومكلنصيب

منأكجم75،و.الملحمنجم3و.الخضراواتمن

والعشاءالفطوروفي.يومكلالصابونمنجم3و.الخبز

منلترنحومعالخبزلمجناولونالمنفيونالسجناءكان

(.الشوفانمنمرققة)عصيدةالسكيلى

ويرتدي.صوفيةأقمشةمنتصنعكانتا!للابس.

عليهمالمحكومأماأصفرزياقصيرةبمددعليهمالمحكوم

إليهأضيفتأصفرزيافيلبسونالحياةمدىبالسجن

قضواالذينعليهمالمحكومبإمكانوكانسوداء.شارات

حسناسلوكاوسلكوا،الأقلعلىالعقابمدةثل!

صرفوكان.رماديةملابسيرتدواأنالمدةتلكخلال

كليتلقىحي!،العامفيمرتينبمعدليتمالكساء

وحذاءوصدريةوقميصاوسروالآوطاقيةسترةسجين

العنق.طويل

الليل،وحتىالفجرطلوعمنيستمركان.العمل

فعسحةهناكوكانت.العامأوقاتباختلافيختلفولكنه

العملوبجانبالغداء.لتناولالنهارمنتصففيساعةلمدة

عمليتضمن،الحجارةوقلعالطرقشقمثلالمعتاد،

والنجارة،ونشرهالخشبوجمعالزراعةالمنفيينالسجناء

والبناء،الطوبوصنع،القواربوبناءوالحياكة،والحدادة

الإسمنت.لصناعةالجير،وإحراق

تسمانيا.:أيضاانظر

فيصناعيةومدينةرئيسيميناءإللزابيثبورت

الجنوبيالساحلفيألجواخليجعلىتقعإفريقيا،جنوب

وعدد.نسمة3235303السكانعددللبلاد.الشرقي
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إضياقيا.حمو!لى!-تصميم:مركرلحريميناءإليزابيثبورت

الحديحةاطمالىم!أحديدااضحاريةاضاحيتهاوتصم

وتتضمن.نسمة9982577الكبرىإليزابيثسكان

.والمطاطالسياراتإليزابيثبورتفيتصنعالتيالمنتجات

بينومن.شواطئهالجمالإليزابيثبورتالسياحيزور

أدوومتنزهالبحريةالمدينة:الأخرىالسياحيةالجذبمعالم

.للأفيالالوطني

رقعةحالياإليزابيثبورتتشكلالتيالمنطقةكانت

وحطوالمبوندو.والتمبوالكوهساشعوبتفلحهازراعية

الخامسالقرنشيهناكالرحالالبرتغاليونالمكتشفون

معسكروهي،فريدريكفورتوكانت.الميلاديعشر

دائمةلريطهانيةمستعصردأول،أم997عامأنشئللجيش

مستوطنآلافأربعةحلام082عاموفي.المقاطعةفي

جراهامستاونفيهؤلاءوا!متقر.المنطقةفيبريطاني

السيروسمى.المدينةشرقيشمالفيمنهاوبالقرب

المديخةبالنيابةالكابمستعمرةحاكمدونكينروفين

عاممدينةإليزابيثبورتوأعلنت.إليزابيثزوجتهباسم

.م3191

تممدنها،وأكبرهاييتيعاصمةأوبرسلورت

هاييتيساحلعلىغوني!()خليجلاغونيفدوعلى

نسمة.738؟243سكانهاعدد.أخربيأ

الزراعيةالمنتجاتهاييتىأدحاءمختلففيالناسيبيع

وفيالأرصفةعلىبرنسأوبورتفيوالبضائالأخرى

المدينةمصمانعوتنتج.الحديديةالسوقتسمىكبيرةسوق

.والمنسوجاتوالنبيذصناعياالمعالجةوالأطعمةالإسمنت

المبانيمنوالعديدجامعةبرنسأوبورتفىويوجد

الفقراء،أحياءمنشاسعةمساحاتتفممكما.الحكومية

الذيالفقرالصحيةغيروالأحوالالازدحاميعكعه!حيث

المدينة.سكانمنالعديدتحتهيرزح

أيديعلىأم974عامأوبرنسبورتتأسست

مأ077عاموأصبحتالفرنعسيين،السكرقصمبمزارعي

وأخضعتدومينجو،سانالفرنسيةأطمستعمرةعاصمة

استقلالهاعلىهاييتيحصولحتىلهيمنتهاالمدينةفرنسا

.ام408عام

الغربية.الهندجزر،هاييتيأيضا:انظر

ترينيداددولةعاصمةسبين-أو!+!رى

المركزوهي.نسمة964.95سكانهاعددوتوباجو،

أمريكاشرقىشمالفيأ!اقعةاالجزيرةلهذهالتجاري

الغربيالشماليالساحلعلىالمدينةوتقع.الجنوبية

والفاكهةوالبنالهندوجوزأعاكاواتصديرويتملتريميداد.

والتجاريالصناعىمينائهامنأخرىومنتجاتأ!سكروا

أوف-بورتأسسواقدالأسباننأطستعمرراكانالمردحما.

الوقتذلكوفي.ام056عاملحوفىمدينةسب!!-

.صغيرةهنديةقريةهناكتقومكانت

وستفيمحليحكمومنطقةبلدةتالبوتلورت

عدد.سوانسيخليجتم!يويلز،ساوثفيجلامورجان

يشحن،المياهعميقميناءودها.نسمة94،!..السكان

فييستخدماناللذانالخاموالحديدالحجريالفحممنه

بينومن.تالبوتبورتفيالضخمةالفولاذصناعات

بورتمقاطعةوتمتد.الكيميائيةالموادالأخرىالصناعات

افان.نووأديبمحاذاةاليابسةداخلإلىقليلاتالبوت

ضخم.ترويحيومجمعطويلةشواطئإبيرافونفيويوجد

.جلامورجمان:أيضاأن!

كبيرمدخلفيليببورتخليج.خليج!يليب،بورت

وتبلغبأستراليا،لفكتورياالجنوبيالساحلعلىباسبمضيق

كم225الساحليخطهطوليبلغبينما2كم27مساحته

هوالمدخلوهذا.مدخلهمنكم06!سمافةشمالآويمتد

لونسديلبورتبينضيقممرفيالجريانسريعمائىمجرى

رأسعلىملبورنوتقع.الشرقفينيبينوبوينتأخربافي

.الغربإلىجيلوجتقعبينمافيليببورتخليج

بورتخليجدخلمنأولمورايمماجونأولالملازمكان

فيفليندرزماثيوتلاهثمأم،208فبراير51فيفيليب

جرأيمزتشارلزالعامالمساحوقام.نفسهأ!امامنلاحوتوقت

بمسئالأراضيأم308يناير02فيالمنطقةإلىوصلالذي

ديفيدالمقدمحاولأم308أكتولروفي.بالخليحتحيطالتي

ولكنهسورينتو،منبالقربعقابيةمستوطنةإنحتماءكولنز

المحكوممناثنانتمكنأنلعدذلكعنتحلىماسرعان
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51فيمورايجوندخلهمنأولكانبأستراليافيليببورتخليج

الموقعفيمستوطنةفوكنرجودجماعةوأسست.ام208فبراير

.أم835أغسطس92فىلملبورنالحالي

جبسونديفيدوهوأحدهماجاب.الهروبمنعليهم

فقدبكلىوليموهوالثانىأماكولنز.إلىيعودأنقبلالمنطقة

معوعاشمباشرةالخليجحولالدورانطريقعنسافر

عاما.32لمدةجيلونجغربيفيالأصليينالأمشرأليين

باكتشافباتمانجونقامأم835مايو92وفي

ميريفىالأصليينالأستراليينمعمعاهدةوعقد،المنطقة

إحدىالانتشكلالتي،نورثكوتمنبالقرب،كريك

هكتار00043/2علىباتمانوحصل.ملبورنضوأحي

ثلاظوترك،وجيلونجملبورنموقعاذلكفىبما،الأرضمن

الأصليينويلزساوثنيوسكانمنوخممسةأوروبيين

بيلارين.جزيرةشبهفيهيدإندنتدفيحديقةلإنشاء

فوكنر،جونيملكهاالتيإنتربرايز،السفينةكانت

خلئلورتإلىوصلتقدمتنها،علىيكنلمالذي

.ام835أغسطس92فىيارانهرودخلتفيليب

لبناءأوروبيينرجالخمسةخلفهاالسفينةهذهوتركت

بالقربالخمسةاستقرالبدايةوفى.وملاجئتحميلرصيف

الحديدية،للسكةممتريتسبنسرلمحطةالحاليالموقعمن

إلىينتقلواأنقبلباتما!جبلباسمآنذاكيعرفوكان

باتمانوبنى.باتمانشقيقهنريوصوللدىالجنوبيةالضفة

01فىفوكنرووصل.الجبلعلىخشبيةألواحمنمنزلآ

الشمالية.الضفةعلىمنزلأوفيام835أصبر

المستجيعينالاستعماريينمجيءمباشرةذلكوأعقب

مضيوبعد(.ألان)تسمانياديمنزلاندفانمنللأراضي

الأستراليينمعباتمانأبرمهاالتيالمعاهدةعلىمشواتثلاث

إلىالبيضالمستوطنينمنالمنطقةسكانارتمكددالأصليين

منرأس000.131للمستوطنينوكان.نسمة3و151

ملبورنأنواعلنالأبقار.منرأسا37213والأغنام

عامبلدةكانتحيثأستراليافينمواالمراكزأسرع

كانتأنوبعد.أم847عامفيمدينةوغدت،ام842

!سشمرةأعلنت،البدايةفيفيليببورتتسمىالمستوطنة

.أم851عامفكتوريااسمتحتمنفصلة

فينمواالصناعيةالمناطقأسرعإحدىعيمبلالورت

منأكثربعدعلىويلز،ساوثنيوفيوتقعأستراليا

جنوبيمتراتكيلووبضعة،سيدنيجنوبيكم08

.الكبرىوللونغونغمدينةمنجزءاوتشكلوللونغونغ

والفولاذ،الحديدلصناعةرئيسيمركزكيمبلاوبورت

ألف17منلأكثرالوظائفالحديديةصناعاتهاوتوفر

الصلب،الحديدمنأسترالياإنتاجثلثينحووتنتج،شخص

الفصلمصنعوينتجالفولاذ.منإنتاجهانصفمنوأكثر

السفنبناءفيلاستخدامهاالفولاذألواحالحراري

أكبركيمبلابورتفيويوجد.السياراتوصناعات

أستراليا،فيالكهربائيبالتحليلالنحاسمصئلتنقية

الحراريوالاجروالإسمنتالكيميائيةالموادمصانعبجانب

لعمقن!اممتازامرفأالميناءويضم.الهندسيةوالورش

منتجاتمجالفيكبيرتجاريبجانبويضطلع،مياهه

وخاموالفوسفاتالحديدخامويستوردوالفولاذ،الحديد

ومركزاتالكوكفحمويصدر،عامةوبضائعالنحاس

.والأخشابالنباتيوالفحمالمعادن

عامكيمبلابورتفيالنحاسخامتنقيةبدأت

صناعاتنقلبعدسريعاالمنطقةوتطورت.ام709

عامويلزساوثنيوفيليثجومنإليهاوالفولاذالحديد

ميناءبناءالعشرينالقرنمنالثلاثينياتفيوتم.أم289

المنطقة.فيصناعي

مدنهاوأكبرموريشيوسدودةعاصمةلودسيورت

منخفضةأرضعلىلويسبورتتقع.الرئيسيوميناؤها

والذيللبلاد،الرئيسىللبرالغربيالشماليالساحلعلى

نسمة.)482138سكانهاعددأيضا.موريشيوسيسمى

صناعاتهيالمدينةسكانفيهايعملالتيالقطاعاتوأهم

وشركاتومعالجتهاالأطعمةتعليبومصانعالنسيج

الإنتاجوهوالسكر،معظمتصديرويتم.والحكومةالملاحة

الميناء.هذامن،لموريشيوسالرئيسي

عشرالثامنالقرنخلالموريشيوسفرنساحكمت

عاملويسبورتالفرنسىالحاكموأسس!.الميلادي

ملبردنصءصالمشتراةباتمانارض

صصلوكتركرشانشإها،35يوليو6

1835اعسطس9

ممد*ص*++

لم!لألاع-س*"لحهريارا

برحرايمراكتشعه

صلا!لمساملأا308سراير4

!!*؟صسس

!!!

،!أ!ممكللأ*ء-

!لمصبر-صكل2081ىامور*لأ

كمءص

*-سصءصفيليببورتخليج

س؟ل!لمثلأ-جيح!و!-ءلأ،!-!لم43

--.ءليحرايمزلأجط؟-صلم+ؤ-جرالمزىكلص!

+صر!ار!ت!سصجرلا!4ا،س
لاتمادآ!محجم!بموا؟ى!س4ح!ءممر!

سحراه1عجريرهشبه،سص

،همسصصضسورشوص--*-*ى

جمطما.

:ممو4.08163كولمربدابر8!!مو+3كه!هبم+سهبرحد

محر

باسمصيىلمجهـ*سحر

كميهت
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عشر.الخامصلويسفرنساعاهلباسمولعمماهاأم،736

القرنفىبريطانيةمستعمرةأصبحتموريشيوسأنورغم

دوراتؤديأتزاماأغرنسيةاالثقافةأنإلاعشرأضاسعا

لويس.بورتحياةفيمهما

بأستراليا،ويلزساوثنيوفيمدحسةطعواريلورت

شماليك!ا418بعدعلىهاممتنجزنهرمصبعندتقع

منطقةوتشتهر.نسمة884022سكانهاعدد.مسيدني

بينمنمحارهاويعد.السمكبصيدماكواريبورت

شهير.منتجكممياحيوهيأسما.العافيالمحارأنواعأجود

المنفيينالسجناءلعقابمستوطمةماكواريبورتبدأت

مستشفىأصبحتت!اأم،821عامالسمعةسيئي

مهجورذأصبحتوأحصخاأم083اعاالمنفي!!أصسجناءا

.أم847عاممنذ

،الجديدةغينيااجالواالإداريالمركزمورسياييورت

علىمور!مبايلورتوتقع.مدنهاوأكبرهاوميناؤ

الممتازميماؤهاويتمتعلبالوا،أصشرقياالجنوبيالساحل

.001152س!صانهاعدد.المرحانيةالشعاببحماية

رئوارداتبالحمتقبالمور!مبايبورتميناءيقوم

والأطعمةوالمطاطأضحاسالتصديريقومبينماالبلاد،

أجحر.اوحرادأسقريدسابينهاوم!،البحرية

صتملما610.1صدشيدأ،ماالمدينةع!يسقصأ

ديسصرشهريهـ!تا!لأمصاأامعفمأوتهط!!،أحامافيالأمطارا

أجحستمورسبايبورتحوأ!تقعالتيوالمنطقةوألري!!،

هضبةفيالمطاطلزراعةالمزارعأصحابويقوم.خصبة

الداخل.باتجاهالبلدةمنكم48بعدعلىالواقعة!موجيري

التشريعمركزهومورلحمبايبورتفيالنوابمجلمم!

افتتاحوتمالجديدةغينيابابوافيالحالهوكماوالإدارة

عاممورسبايلورتفيالجديدةغينيابابواجامعة

بورتشعاهدقدمور!سبايجونالقبطانكان

الأميرالأررهواباسماالميساءوسمىأم،873عاممورسباي

باسماأصداخلياالميناءمحعرفو.مورسبايفيرفاكصرالسير

أعكعمدماإدارياثزامرالمدينةأصبحتفيرفماكس.مر!أ

بريطانيةمحميةببابواالآنتعرفالتيالمنطقةالبريطانيون

الحربخلالمور!عبايبورتوكانت.أم884عام

فيوالأمريكيةأجةالأستراأغواتالقيادةمقراالثانيةالعالمية

.الجديدةغينيا

.(واطحد)ئزجوا،نوبل:نظرا0!جورج،ترلور

تبةكا.م(0891-0981)ناثري!كا،بورتر

وفازت،القصيرةالقصصبكتابةأساسااشتهرتأمريكية

القصص:مجموعتها

بجائزة(م691)دالمجمعة

الخيافي،الملأدببوأجتزر

بورترقصصأشهروتعبر

التحررفيرغبتهاعن

والاجتماعى.السياسي

قصصمهامنالعديدوتحتوي

تع!صدينيةرمزيةعلى

بورترانكاثرينمانيةشواخلفيتها

بورترواتحذت.أح!اثوأسي!صيةا

.القصيرةقصصهاالأحداثأماكنلارأأوالم!سسيكأو

التالية:العناوينلمورترقصصيةعةمحمهأ!
هـ.صبر!

واهنوراكبواهنجوادأم(بم039)المزهرالأرجوان

المائلوالبرج،قصيرةقصصثلاثمنوهيأم(،)939

عنوانهاالتي،الوحيدةأطويلةاروايتهاوتصفأم(.49)4

إلىالمكسيكمنبصيئرحلةأم()629الحمقىسمية

وتعكس.العشرينالقرنمنالثا!ثينياتأوائلفيألمانيا

فيحدثالذيوالسياسيالاجتماعيالاضطرابالرواية

بورترانكاترينوكتاباتومقالات.الوقتذلك

منوبورتر.الخياليال!دبمنت!حمت11م(0791)العرضية

بولايةأنطونيوسانمنأغربباضيكإسديانأجدموا

الأمري!صية.ات!صساس

الأدب،الأمريكىان!:.ليسيلىوليمبورتر،

.أو،هنري(،الفكاهةأد!وكتا!اغصيرةاالقصة)كتاب

هامبشايرفيمحليحكماومنطقةمدينةيورتسماوى

القنالعلىيطلبحريومركزميناءوهيبإنجلترا.

وتبحر.نسمة007471السكانعدد.الإنجليزي

بورتسماوثبين،واسمياراتالركابلنقلتقومعبارات

وجزيرةالإنجليزيالقنالوجزرفرنسافيالموانئوبعض

وايت.جزيرةفىحواماتحدمةوتوجد.وايت

،الميلاديعشرالثانيأغرنافيثبورتسمارتألسست

حوضبناءبعدإنجلترافيبحريةمحطةأكبروأصبحت

وتقلص.الميلاديعشرالسادسالقرنفيفيهاالسفنلبناح!

انتهاءبعدوالاستخدامالحجمحيثمنالسفنلناءحوض

ظلتذلكمعولكنها.أم459عامالثانيةأحالميةاالحرب

مااتشالسفينةوتوجد.المدينةفيانرئيسيالعملمصدر

الأميرالتوفيالتيالبارجةوهي،فيكتورياس
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أم(،08)5الأغرالطرففيمتنهاعلىهوراشيونلسون

تضمذلكوبجانب.بورتسماوثفيجافحوضفى

الملكية.البحريةومشاةالملكيللأسطولمتحفينالمدينة

سكانويعمل.بورتسماوثفىصناعاتعدةوتوجد

الملابسوينتجون،الهندسيةالصناعاتفىالمنطقة

الجراحية.والمنتجاتالتغليفومواد،والإلكترونيات

ولهذه.والمؤتمراتللموسيقىقاعاتوببورتعسماوث

بحريامتداد،سىساوثمنتجعأيضاتضمالتي،المنطقة

للتارلمتحفاقلعتهاوأصبحت.كم7منأكثرطوله

.بورتسماوثفىولدقدديكنزتشارلزوكان.العسكري

ذإ،مدنهأكبرومنالأولالسودانميناءلورتسودان

،ام399عامنسمةألف035بحواليسكانهاعددقدر

فينسمةألف002منأكثرسكانهاعددوكان

الزيادةأسبابومن.العشرينالقرنمنالثمانينيات

إرتريا.منخاصةوالوافدةالدأخليةالهجرأتالسكانية

مرسىيسمىصغيرمرفأمنبورتسودانتطورتوقد

اختارهاعندماالعشرينالقرنبدايةفيبرغوتالشيخ

وتم.سواكنعنعوضاللسودانميناءلتكونالبريطانيون

عطبرةطريقعنالخرطوممنإليهاالحديديالخطتوصيل

الخارجيةالتجارةعبءالميناءويتحمل.أم509عامفى

طنملايينخمسةإلىوزنهايصلالتيالبضائعوشحن

سنويا.

مجالفيبورتسودانسكاننصفمنأكثريعمل

الشعبىالسكنالميناءفيويكثر.الأرصفةوأعمالالنقل

منمؤقتةبموادعادةالديوموتبنىبالديوم.المعروف

كما،التحويليةالصناعاتبعضبالميناءتوجد.الخشب

تعانيالبلاد.فيالوحيدةالنفطمصفاةبهاتوجد

سنةالسبعينخلالظلتوقد.المياهشحمنبورتسودان

خورابارعلىمياههافىتعتمد،العشرينالقرنمنالأولى

علىالميناءمنالغربيالشمالجهةإلىيقعالذيأربعات

محطةبإنشاءالانالشركاتإحدىوتقوم.كم03بعد

حجرتشكلظلتالتىالمياهضائقةلحلالبحرمياهلتحلية

ميناءبورتسودانظلتمعا.والميناءالمدينةنموسبيلفىعثرة

فيدقنةعثمانميناءمؤخراأفتتححتىالوحيدالصودان

القديم.سواكنموقع

السكانعدديبلغ.المتحدةالولاياتفيمدينةلور*فد

بورتلاندمنطقةسكانعددويبلغ،نسمة931.437فيها

ولايةمدنأكبروهي.نسمة923.1و842الحضرية

أنهاكما،الرئيسىوالتجاريالصناعىومركزهاأوريجون

الحدودعلىبورتلاندوتقع.الغربيالساحلعلىمهمميناء

نهريالتقاءنقطةمنبالقربأوريجونلولايةالشمالية

الأمريكيونوالهنودالسودويشكل.وويلاميتيكولومبيا

.السكانمن%أ2نحوآسياشرقىأصولمنوشعوب

.أوريجونفىوالطبالمالمركزوبورتلاند

بأستراليافكتوريافيبورتلاندخليجعلىمدينةيور*لد

فيهاالسكانعدديبلغ.ملبورنمنكم364بعدعلىوتقع

والألومنياالفوسفاتالمدينةهذهوتستورد.نسمة136.01

المواشيوتصدر،النفطةوالمنتجات(الألومنيوم)أكسيد

المدينةفىالقائمةالصناعاتومن.واللحموالقمحوالعلف

وتعليب،المضغوطةالألوأحوصناعة،الالومنيوموتنقيةصو

إطاراتوصب،الصوفوبيع،الفوسفاتوإنتاج،اللحوم

صيدميناءوبورتلاند.الجراحيةالمنتجاتوصناعةالصور،

.الصوفلبيعومركزأسماك

خليجسمىقدجرانتجيمسأولالملازموكان

بالسفينةبمحاذاتهأبحرعندمابورتلانددوقباسمبورتلاند

استخدملاحقوقتوفي.ام008عامنلسونليدي

واستقر.والحيتانالفقمةصيدفيالخليجالصيادون

فيدائمةبصفة-تسمانيامنوهما-هنتيالأخوان

توماسالسيرالمكتشفوزار.أم834عامبورتلاند

.أم836عامفيالمنطقةميتشل

وتسمى.لشبونةبعدالبرتغالمدنكبرياتثانيةلورقو

فيالبحريةالموانئأهمأحدوهيأوبورتوبالمسمأيضابورتو

لشماليوالصناعيالتجاريالمركزكونهابجانبالبلاد

المحيطمنكم5بعدعلىدورونهرعلىوتقع،البرتغال

نسمة.991.033فيهاالسكانيببكلدد.الأطلسي

نسمة.008.055.1الحضريةبورتومنطقةسكانوعدد

السكروتكريرالأغذيةتعليبمصانعالمدينةتضم

وهو-أرابيداجسرويعد.اخرىوصناعاتوالمنسوجات

أطول-دورونهرتعتليبورتوفيجسورثلاثةمنواحد

جامعةتأسيسوتمأوروبا.فيالمسلحالإسمنتمنجسر

.أم119عامبورتو

النضالوكانقديما،رومانئا،تحاريامركزابورتوبدأت

منانطلققدالبرتغالفىدستوريةحكومةإنشاءأجلمن

.م0281عامبورتو

فيسولدوجراندريوولايةعاصمةأليجريبورتو

-باتوسمنبالقربجويبانهرعلىوتقع.البرازيلجنوبي

السكانعدديبلغ.الأطلسيالمحيطمنلسانوهو،لاجون

الحضريةالمنطقةسكانوعدد،نسمة8281!386/فيها

نسمة.609.2)274الكبرى
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مهم.وتجاريوصناعيملاحيمركزأليجريوبورتو

منأحديداعلىتحتويفإنهاعصريةمدينةوبصفتها

تسواطئها.علىالأرصفةوتصطف،السحابناطحات

الريفيةالمناطقمنتردالتيالمختجاتالمدينةصادراتوأهم

الصناعاتبينومن.والتبغوالأخشاباللحوممثلالنائية

.والصوفاللحوموصناعةالجلوددباغةالمدينةفيالقائمة

المالية.والمؤلسساتالمصارفمنالعديدالمدينةوتضم

القرنمنالأربعينياتفيأليجريبورتووتأسمت

الازور.جزرمنمستعمرينيدعلىالميلاديعشرالثام!

المدينةفىوالإيطالي!تالألمانالمهاحرينمنالعديدواممتقر

.الميلاديالتاصععشرالقرنفي

بعدعلىتقعوخصبةجميلةجضيرةروولورتو

المتحدةالولاياتفيشلوريداشرقىجنوبكمالأ006

الرملية،والشواطئ،اللطيفالمناخويجذب،الأمريكية

داخلمنأ!سياحامنكبيراعدداالسياحيةوالفنادق

التائال!صمنولثفىعضوري!صوبورتو.المتحدةالولايات

ري!ص.لورتوكومنولثالرسميواسمهاالمتحدةللولايات

دخوأ!ويمكنهم،أمريكيونمواطنونالبورتوريكيون

أثناءلكر،ر.أ!جرةباخاصةقيودأيبدونأمريكا

اشئاسةانتخاباتشىلايشاركون،بالجزيرةوجودهم

أطغةوا.أجةالفيدراأ!دخ!اضرائبولايدفعون،الأمريكية

عددأأنرغمريكو،بورتوفيالأساسيةاللغةهيالأسبانية

الإنجليزية.يتكلمونموأطنيهامن

يبلغالذينبالسكانريكوبورتوتكتظ.السكان

ثلثيحواليويقطن.نسمة)37072253عددهم

منأكثرويسكن،الحضريةالمناطقفي%()67السكان

وكاجواس،أرسيبومثلالكبيرةالحضريةالمدنفينصفهم

العاصمةخوانسانوتعد.خوانوسانوبونسهومياجويز

الساحلعلىميناءوهيريكو،بورتوفيالمدنوأكبر

بيامونمدينةالحضريةخوانسانمنطقةوتضم.الشمالى

بونسهمدينةوتقعريكو.بورتوفيالمدنكبرياتثانية

على،والثقافيةالتجاريةوالعاصمةاس!برى،االمدناضةثاوهى

.الجنوياسساح!طا

ولكن،الأراواكالهنودهمريكوبورتوس!سانأول

المستوطنينوصولبعدالمرضمنماتأوقتلمعظمهم

الهنودكانإنالحاضرالوقتفييعرفولا.الأسبان

البورتوبعضلكنلا،أمريكوبورتوفيموجودينالأصليون

المستوطنينمعتزاوجواهنودمنينحدرونالذينرلكيين

أصلمنالسكانمنالعظمىالغالبيةوتنحدر.الأسبان

الرومانيةللكنيسةالسكانمن85%حوانيوينتمى،أسبانى

البروتستانت.منالباقينومعظما،أحصاثوأسي!جةا

003225نحوالحكوميةريكوبورتومدارستضما

الخاصةالمدارسوتضم.طالب000396وبها،معلم

ريكوبورئو

عرباتطرلق!

أخرىطرو-

العاصمة

ليالنشضالآطهفسيالمحيض

خك-الموروفورئرس

مهمةأماكن

البحرسطحمستوىفوقالارتفاع

لورتلاسبورت

حوانس!كيب

!في!هلأ-).نورتا

فاجارللنالوميدوس*ح!ض!لألؤي!مى

!،سبركوليبوآجزيرة

ث!-39؟*ورويحيك

اص-جمر!إبي!اسم!

جريرهكم

-!-ء!%شبدكو!خزر!

مورنوسدوكاجاكارلبس!ضس

أ!!يليالبحا!

بري
روجويب
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تحدالساحليةالمنخففات

شمالأريكوبورتوساحل

الأراضيتقعوحنوبا.

المنخفضات!يالزراعية

منبالقربالشمالية

فىتظهرالتىأرمسيبو

اليسار.علىالصورة

أكثرالزراعيةالرقعةتغطي

مساحةإجمالىنصفمن

ريكو.بورتوأرض

والفصولالمهنيةوالمدأرس،طالب00018.1نحو

طالب..000125نحوالمسائية

بينتقعالتيالكبيرةالجزرإحدىريكوبورتو.السطح

نحومساحتهاتغطي.الجنوبيةوامريكافلوريدا

الجزرمنعدداريكوبورتووتضمتقريبا.2كم301.9

،فيكوسجزيرة،المساحةحيثمنوأكبرها،،الصغيرة

.وكولبرا،ومونا

الأرا!ي:طبيعيةأقاليمأربعةعلىريكوبورتوتشتمل

الشمالجهتيمنالساحلتحدالتيالمنخفضةالساحلية

شراوحوعرضها،المنخفضةالشماليةوالأراضي،والجنوب

والأراضي،رطبعادةومناخهاكم91و13بين

أكثرومناخها،أضيقمساحةوتغطيالجنوبيةالساحلية

الساحلمنالداخلفىالساحليةالوديانوتمتدجفافأ.

الوديانهذهفيالأرضمعظموتستغل.والغربىالشرقى

سلسلتينفيالتلالسفوحوترتفعالسكر.قصبلزراعة

الداخلإلىمباشرةالغربإلىالشرقمنتمتدانطويلتين

والجنوبية.الشماليةالمنخفضةالساحليةالأراضيمن

.مستديرةوأحواضوعرةقمممنالمنطقةمعظموتتكون

الأوسطالجنوبيالجزءعبروغرباشرقاالوسطجبالوتمتد

.الجزيرةمن

سياحيةمنطقةالجزيرةاللطيفالطضيجحل.المناخ

م27وينايرفيم23بينالحرارةدرجاتتتراوخ.جذابة

الجزيرةمنكثيرةأجزاءفيالأمطاروتهطليوليو،في

لفترةولكن،بغزارةعادةوتهطلتقريبا.منتظموبمعدل

فيالجافةالأقسامفيالأمطارهطولمتوسطويبلغ.وجيزة

سم018الشمالوفي،العامفيسم49الجنوبيالساحل

للأعاصيرالتحمسبمنريكوبورتولسكانولابد،العامفي

ونوفمبر.يونيوبينالفترةفىالممطرة

نشاطأهمالصناعيالإنتاجيشكلالاقتصاد.

الوطنىالنابخخمسويمثلريكو،بورتوفىاقتصادي

فىتنتجالتيوالخدماتالسامجموعوهوالإجمالى،

مجموعهافيالخدماتصناعةوتشكل.عامكلمعينإقليم

ريكو.بورتوفيالإجماليالوطنيالنابخنصفمنأكثر

سنويا،سائحالمليونونصفمليونريكوبورتويزور

المناخويعد،الأمريكيةالمتحدةالولاياتمنمعظمهميأتى

فالمناخريكو،بورتوفيالطيعيةالمواردأهممنوأحدا

بل،فححسبالسياحمنكبيرةأعدادايجذبلاالمعتدل

.الصناعاتلنشأةفيهمرغوباموقعاريكوبورتويجعل

المصانعمنكبيرعددريكوبورتوفييعمل.التصنيع

عددألسه!وقدبالبلاد.العاملةالقوىمن%71تستخدم

المتاجر.تحفهالقديمةخوادسانفيضيقشارع
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منالتقشفعمليةريكوبورتوبرنامجبمقتضىالمصانعمن

ريكوبورتوفيالمصانعوتنتى.الاقتصاديةالتنميةأجل

:المنتجاتهذهوأهما.المنتجاتمنومتنوعاكبيراعددا

ال!رلائية،والمعدات،والالات،أصكيميائيةاالمواد

غيروالآلات،العلميةوالمعدات،الغذائيةوالمنتجات

الأخرىاالمهمةالصناعاتوتشم!!.والنسيج،الكهرلائية

ومنتجاتالبلاستي!صة،المنتجاتر،المطاطريكو:بورتوفي

المصنعةالمعادنإلىإضافة،واشجاجوالصلصالالصخر،

ريكوبورتووتملكمنشحاتها.ووالحلود،المطبوعةوالمواد

يزرخالذيم!القصسبمنأسس!-هـالخاماتنتجمصانعخمسة

.الجزيرةفي

اللإجمافي.أ!طنياالناتجمن%2الزرامحةتمثل.الزراعة

أرضاري!صلورتو!يالأرص!امساحةمن%06نحوويعد

بمالحقوأ!خصوبةلزيادةب!ضرةأحسماداويستعمل،زراعية

أ!لأغراض!أعسن!!امئاتطوالاستغلتالأرض!لأنوذلك

لزراعية.ا

بورتومنتجاتأه!اأجيضواوالدواجن،الألبانتشكل

ويحتل،أطحوماأبقاربترليةالمزارعونويقوم،الزراعيةري!ص

المحاصما!لإنتاجبالنسبةمتقدمةمرتبةأس!تواالسكرقصب

ثلثنحوفيأسسكراقصبزراعةوتتمريكو.بورتوفي

%02نحوالس!ضقصببمزارعويعمل.الزراعيةا،رض1

المناطقفيالقصباغلبويزرع.افىراعيينأسعمالامن

منالعربيةالأجزاءافيال!!يزربينما،المنخفضةأحساحليةا

أ!الجباأوديةفيأضبغاالمزارعودويزرع.الو!مصيإالجبال

أ!سطىااكشرقيةا!الجباسفوحفيالمنخفضةالمخاطة!وعلى

أحسيجار.اصناعةفيالتبغاويستغل

أهمالموز(تعتمبهنشوية)فاكهةالجنةوموزالموزيمثل

فيالأناناسويزرعري!ص،بورتوفيالتجاريةالفواكه

إضافة،الشمالفيوخاصةالمنخفضةالساحليةالأراضيا

وجوزالأفوكادو،تشملالتيالأخرىالفواكهبعضإلى

أح.الموامنوغيرهاوالبرتقالالهند،

مليونينحوصيدريكوبورتوفييتم.السمكصناعة

الكركندويمث!!لسويا.والمحارياتأسسمكامنجرامكيلو

الصيد.أكواعأهم

منكم00412لحوري!صبورتوفييوجد.النقل

والحاشلات،،أصسياراتباأضقما!اتجعلاشتيالمعبدةالطرق

الموانئوأهمامريحا.نقلاالجزيرةأنحاءحلفيوالشاحنات

فيبونسه،الشمالفيخوانسان:هيريكولورتوفي

.الغربفيومياجويز،الجنوب

لورتوإشىكولمبوسكريستوفرالحر.تاريخيةنبذة

فيأوروجممااستيطانأولال!!حبانوبدأ.أم394عامريحو

طوالالمستعمرةالجزيرةوعانت.أم805عامالجزيرة

وهاجمها.والطاعونالممطرةالأعاصيرالسن!تمئات

وكذلك،مجاورةجزرايسكنونكانواالذينالكاريبيون

.والفرنسيونوالإنجليزالهولنديونهاجمها

ح!صاريكوبورتوأسبانيامنحتأم798عامفي

عدةقبلام898عاموطنيةح!صمةأولوتألسستذاتيا

نهايةفي.الامريكيةالأمسبانيةالحر!نشوبمنألتمهر

للولاياتريكوبورتوعنأمسبانباتنازلت،نفسهالعام

مأ179عاموفى.بارلسمعاهدةوفقوذلكالمتحدة

وحصملجونزقانونأو،الثانيالعضويالقانونأجيز

وبدأ.الأمريكيةالجنسيةعلىبمقتضاهريكيونالبورتو

،المتحدةالولاياتمنوبعون،ريكيونأجورتواالقادة

فيذلكوكان.الجزيرةفيالمعيشةمستوىششعبردا!جا

البرنامجعرفوقد.العشرينأغرنامنرلعينياتالأ

الكبيرةالمزارعتفتيتتمحيث،الأحزمةشد!ملية

وأدى،الزراعيينالعمالعلىالأرضاتقمسيمأعيدر

فيالأميينعددتقليصإلىرالمصوأالتعليمياكبرنامج

رلكو.بورتو

بانتخابالجزيرةلسكانسمحم4791عاموفي

.أم489عاممارينمونوزلويسوالتخبحمهم،حا

ارتباطإلىيميل(،الديمقراطيأصشعبا)حزبحزبهوكان
.المتحدةالولاياتمعأصكومنولثا

نموفترةاليومريكوبورتوتشهد.اليومبورتوريكو

الاقتصماديةالتنميةاتحادساعدوقد،سريعاقتصادي

000.2إنشاءعلىفومنتوباسماال!سبانيةفىالمعروث

البطالة،تقليصعلىالصناعيالنموساححموقد.مصنع

بورتوتهتمتعانيها.كبيرةأعدادهماكأستمازاول!ش

طريقعنالموأطنونويعمل،الثقافةبتطورأيضاريكو

ولتنميةالتقاليد،علىللحفاظالمفاءعمليةبرنامج

.الفنون

رغبتهعدمعنأم649عاممارينمونوزالحاكمأعلن

ديمقراطيرجلاختياروتم.الخامسةللمرةالانتحابفي

.أم659عامالحاكملمنصب!عانتيز،ليرتورووهوآخر،

فيللاستمرارأم679عامريكيونالبورتوصوت

قطرأوأمريكيةولايةإلىالتحولعنعوضاالكومنولث

فيريأيهلويسانتخابتمأم689عامفيو.مستق!

وحزبهفيرينادىحاكما.الجديدأضقدمياالحزبمرشح

الانتخابإلىسعىام729عاموفيريكو.لورتوبدولة

كولونهيرنانديزرافائيلوفازهزمولكنه،أخرىمرة

اختيرام769عاموفي.الديمقراطيالشعبحزبمرشح

الجديدالتقدميالحزبمرشحبارسيلوروميروكارلوس

للمرةنفسهورشححأم089عامانتخابهأعيدث!ا.حاكما

هيرنانديزبالانتخاباتوفازهزمولكنه،أم849عامالثالثة
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عامانتخابهأعيدثم.العامذلكفيأخرىمرةكولون

روسيلوبيذروفاز،م2991انتخاباتوفي.أم889

الجديد.التقدميالحزبمرشح

،خوانسان؟خوان،ليونديبونسأيضا:انظر

الأمريكية.الأسبانيةالحرب

إفريقيا.غربىفيلبنينالرسميةالعاصمةئو!و+لورثو

كوتونومدينةفىيتمالحكومىالبلادنشاطمعظمأنغير

بورتو--هورعلى،بنينجنوبىنوفو-بورتووتقع.المجاورة

الأطلسي.المحيطفيغينياخليجمنمائيلسانوهونوفو،

مركزنوفو-وبورتو.نسمة000.441السكانعدديبلغ

خطويربط.بنينفيتنتجالتيللبضائعرئيسيتجاري

الداخليةبالأجزاءبنينمدينةالرئيسىكيمىونوحديدي

للبلاد.

السابعالقرنفىتأسستقدنوفو-بورتوتكونوربما

وفيالأسمر.الإفريقيأدجاشعبيدعلىالميلاديعشر

لتجارةمركزاالبرتغاليونأسم!القرنذلكمنلاحقوقت

لتجارةمركزانوفو-بورتووأصبحت.المدينةفيالرقيق

النفوذوبدأ.الميلاديعشرالثامنالقرنفىالرقيق

القرنمنالسبعينياتفيالمنطقةفيالفرنسىالاستعماري

الإقليميةالعاصمةالمدينةواصبحت،الميلاديعشرالثامن

عامالمستعمرةهذهإنشاءبعد،الغربيةالفرنسيةلإفريقيا

فرنساعناستقلالهاعلىبنينحصولولدى.أم409

لها.عاصمةنوفو-بورتوأصبحتأم069عام

أيري!بوين!(،المدية)حياةالأرجنتينان!:يورتيدور.

(.)السكان

المدنوسعميتبأسكتلندا.كانتإداريةمنطقةلورج

الملكيالدستوربمقتضىادمجتالتيالأسكتلندية

المسماةالمدنبعضحقمنوكان،الملكيةالمدنالبريطاني

المدنباقيأما،البرلمانفيأعضائهاانتخابالبرلمانيةالمدن

فكانتأكثرأوآلافسبعةإلىسكانهاعدديصلالتي

عامفيالمدنهذهألغيتوقد.الشرطةمدنتسمى

وتملأسكتلندا،المحليةالحكومةتنظجمأعيدحينماام759

أكبر.مناطقإلىأسكتلنداتقسيم

أم(.089-191)1جورجيأوليفييه،بورج

عنمالطااستقلالأجلمنبالتفاوضقاممالطىسياسي

سبتمبر21فيالاستقلالتحققوقد.المتحدةالمملكة

للوزراء.رئيساأوليفييهبورجأصبححيثام469

الأسرأبرزمنواحدةفيفاليتافيأوليفييهبورجولد

وأصئ،السياسةإلىينتقلأنقبلالحقوقودرس.المالطية

بعدالوطنىللحزبوزعيماللوزراءرئيساام059عامفي

.أم559عامحتىالمنصبهذأوتقلد،ميزيإنريكووفاة

.ام719إلىأم659منمالطالوزراءرئيساوعمل

.ام769عامالحزبزعامةمنواستقال

لاعبيأشهرمن.(م6591)بدورن،بورج

الحديثاللعبةتاريخفيالوحيدوهو،التاريخفيالتنس

فيإنجلترأبطولاتفىالرجالفرديبلقبفازالذي

،الألعابدورةفىفازوقد.متتاليةمراتخمسويمبلدون

،ام769الأعوامفي،العالمفيتنسبطولةأعلىوهى

.أم089،أم979،ام789،ام779و

مائلةيدهراحةفيهاتكونالتيهىالمؤثرةضرباتهوأكثر

باليدينقويةبضرباتيتميزلكنهاليد،حركةاتجاهفي

وقد.الكرةلضربقويوباستهلال،كذلكاليدوبظاهر

مكانأيمنالقويةالرمياتضربعلىكبيرةمقدرةأبدى

فيضعفنقاطهناكليسإنهالتنسخبراءيقول.بالملعب

هدوئه.بسببالجليدرجللقبعليهأطلق.لعبه

بالسويد.سودرتالجمدينةفيبورجرونبيورنولد

نأدونويمبلدونبطولةعلىحصلام769عاموفى

فيالعالمبطولةبلقبفازكما،مجموعةأييخسر

المفتوحةالفرنسيةالألعاببدورةوفاز.التنس

"م9791و،م7891و،م791وء،م4791للأعوام

فيالمفتوحةالإيطاليةالألعابودورةام89وأ،أم89و.

عاميفيالأساتذةودورة،أم789و،أم749عامي

.أم89واأم089

نحاتأم(.49أ-ا)867جتزونبورجلم،

الأمريكيينللرؤساءكبيرةصوربنحتاشتهرأمريكى

روزفلت،وثيودور،جيفرسونوتوماسواشنطنجورج

الجنوبيةداكوتافيالجبالأحدفيوذلكلنكولنوأبرأهام

رشمورجبلباسمالعملهذاوعرف،المتحدةبالولايات

.التذكاريالوطنى

الكثيرويعكعم!.القويبأسلوبهبورجلمأعمالتتميز

وبخاصة،الحيواناتوبجمالالضخمبالحجمإعجابهمنها

.الخيول

لأبوينبورجلملاموثديجتزونجونولد

بالولاياتأيداهوفيبيربحيرةمنبالقربدنماركيين

فرانسيسكو،سانفيالفنودرس.الأمريكيةالمتحدة

فيوبدأ.بباريسجوليانأكاديميةوفيكاليفورنيا،بولاية

التذكاريالوطنيرشمورجبلباسمالمعروفعملهنحت

ابنهأكملهوقد.وفاتهحتىفيهيعملوظل.أم279عام

.ام419عامبورجلملنكولن
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الأمريكيةالحروبالأخرىالرئيسيةأعمالهمن

فينحتأعمالوثلاثة،بنيوجيرسينيواركفيأم()279

لنكولنأبراهاملرأسضخمةصورة:العاصمةواشنطن

للجنرالتمثال،الأمريكيةاالدفاخوزارةفيأم(،9)80

لوليمتمثالأم(بم09)!جوادظهرعلىشريدانفيليب

الأصغر-بورجلمأخووكانأم(.)329برايانجيننجز

بارزا.نحاتاأيفعاسولون

الخامصضالقرنينفيبارزةإيطاليةأسرةيور!جيا

الأصلفيالأسرةهذهعاشت.الميلادي!!عشروالسادس

بورجا.تسمىكانتحيثبأسبانيا

ألفونسووأصبح.بالخيانةالأسرةأعضاءبعضاشتهر

النوأصت!.أم4هءعامالثالثكالستسالبابابورجيا

عاماصسادساأل!صشدرالبابابورجيارودريجوأخته

سيئيضمت!جيرةلأسرةأبارودريجووكان.أم294

ولوكرزيه.مميزار،السمعة

ابنهوأم(.1705)ء47سيزرأوسيزار

والدهسلطةسيزأرامشخدموقد"المفضلرودريجو

واحد.آنفيوالشريرةالذكيةمعاملاتهإنجاحفىلمساعدته

لكن.إيطالياأواسطفيورأثيةملكيةتأسيسحاولكذلك

.أم305عاموالدهوفاةبعدخططهأفشلتأعدائهلكثرة

وانضمهربثمبأسبانيا.السجنفيعامينمميزاروأمضى

جعلهوقدام705عامالمعركةفيقتلونافارملكإلى

الأمير.كتالهموضوعنيقولامكيافللى

(أمء91-0481)بورجيائوكريتسا،أوئوكرزيه

زواجهاأبطلوخبتها.أ!ا،بجمااششهرتسيزار.أخت

أصبحتعندمالكن.الثانيزوجها!ميزاروقتل،الأول

بعطفها.الشعبأعجبفيرارادوقألفونسو،الدوقزوجة

-)9918لويسخورخي،بورخيس

لكتبهدوليةإشادةعلىحصل.أرجنتينيأديبام(.869

المقالة.خصائصمنكثيرلهاقصيرةقصصوهي،المتميزة

تحويلعلىومقدرته،الأدبيةلغتهجمالمزاياهأكبروكان

الأدبفيعرفنحو،علىأدبإلىالفلسفيةالموضوعات

مزجعلىتقوماكتىأصسحرية،االواقعيةبأسلوبالمعاصر

فلسفية،مسائللإثارةواقعيةغيربعناصرالواقعمنعناصر

وثقافية،إنسانيةجوانبلإبرازأوبورخيص!،عندهوكما

انظر:ماركيز.كجارسياآخرينكتابعندهوكما

خوزيه.جابريلماركيز،جارسيا

العشرينياتفيوأسسأيرلمه!.بوينسفيبورخيسولد

وكان،الادبروادجمعيةالميلاديالعشرينأغرنامن

القرنمنالثلاثينياتفينظرتهوتغيرتتجريبيا.شاعرا

للقصةكتابتهتطويرويحاولالنثريكتبوبدأالعشرين

ام(،49)4فكسيويزمجموعتاهوعكعست.القصيرة

أصبح.فنيتحديثمنأجراهمانجاحأم(49)9وألف

أعمالآوأنتج،القصصىغيروالادبالشعر،بينتحنقل

كتابهضمنهاالتيالقصصالمتأخرةأطأعماومن.حثيرة

كبيرااهتماماأثارتوقدام(079)بروديالدكتورتقرير

بطريقتهيفهمهاقارئكليجعلالذيسردهابسبب

الخاصة.

منكثيرةنماذجعلىاطلعبورخيسأنالمعروفومن

أعمالهفيبهاوتأثر،والحديقالقديمالعربيالأدب

رشدوابنالمعتصمالخليفةفيهاتناولقصصمثلأغصصيةا

وغيرها.وليلةأجلةوألف

شرقيجنوببوردرزإقديميقع.إقليبملوردرز،

السكانية،الكثافةحيثمنأسمهاأقاأظوهوأسكتلندا.

هيبوردرزإقليمفىالمدنوأكبر.المرتفعاتإقليماباستثناء

أصبح.نسمة000.61علىقليلأيربوماويقطها،هاوك

وحلت.ام759عاممحليحكموحدةبوردرزإقليم

وبيبلزشاير،بيرويكشاير،التاليةالحكوميةالمقاطعاتمحل

منصغيرجزءوانضموسدصركشاير،وركسبرجشاير،

المجاور.وجالويدمفريزإقليمإلىركسبرحشايرجنوبى

الحكمونظامالسكان

يسمىأصبحفيمامشكلةبعيدزمنمنذالهجرةكانت

فيعاشوانسمة004كلمقابلففيبوردرز.إقلي!اأ،ن1

بقيالميلاديعشرالتاسعالقرنمنأضسعينياتافيألمنصقةأ

العشرين.القرنمنالسبعينياتفيفقط003منهمفيها

لوفرةنتيجةببطءيتزايدونالسكانبدأأم719عامومنذ

الإقليم.فيالامشثمار

باحتفالاتالإقليممدنمعظمتحتفل.المحليةالعادات

هذهوتطورتريدنجز.كومونفيمنهاكثيريتركزصيفية

واضحةلجعلهاالمدينةحدودحولالركوبتقليدمنالعادة

عادةأيضاريدنجزكومونوتحتفل.المجاورةالمدنلسكان

المدينة.تاريخفيرئيسيبحدث

موجزةحقائق

لورويلز.سالتتاودسيو:الإداريالمركز

وسلكيرك.وبيبلز،،وحدبورجوكلسووحالاشيلر،،هاوك:المدنأكبر

ح3!.675.4:الأرضمساحة

نسمة.0146/201أم119إحصاء:السكان

الحام،الصناعةوخش!الأغنام:الزراعة:الرئيسيةالمنتجات

المجدولة،والملابس،الإلكترونيةوالمركمات:لتصنيعوا.والصول!

الصولية.والأقمشة،الخفيمةالهسد!حيةوالمعدات
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فيشععبيةالرياضاتأكثرالرجبيرياضة.الترويح

رياضاتسبعالرجبىجانبإلىنشأتوقد.الإقليم

كرةالاخرىالرياضاتوتشملميلروز.فيأصيلةأخرى

وصيد،والجولف،والتنس،والبولينج،والكريكيتالقدم

بصيدوروافدهتويدنهرويثمتهر.والأسماك،الثعالب

والتروتة.السالمونأسماك

مقاطعاتأربعإلىالإقليمينقسم.المحلىالحكم

التيبيرويكشايرهيالمقاطعاتوهذهالإدأرية،للأغراض

ولودرديل،إتريكثموآيماوثدنزسوجولدستريمتضم

روكسبرجثموسلكيركوميلروزجالاشيلز،تضملالتي

التيتويديلثموكلسو،وجدبورج،،هاوكتشملالتي

الشرطةخدماتولوثيانبوردرزإقليماوينظمبيبلز.تشمل

،وجدبورجدنسفىالعمدمحاكموتوجد.والحريق

القضايافىالعلياأدنبرهمحكمةوتنظر.وسلكيركوبيبلز،

دوريةمحكمةفيهافتن!الأخرىالقضاياأما.تويديلفى

وجدبورخ.فى

قتصادلاا

%05ونحو.رئيسيةمهنةالزراعةوالمحاجر.الزراعة

حشائشها(تشذبالمخشنةمراعالزراعيةالأراضيمن

وهذه.والغربالشمالفيالمزارعمعظمذلكفيبما

تتخصصهكتار0002-004بينماتغطيالتيالمزارع

ارتفاععلىيقعأراضيهامنوكثير.الأغنامتربيةفي

علىأرافيالمزارعمنكثيروفيالبحر.سطحفوقم025

تتراوحالتىالمزارعوهذه.م25.أو2ءبينيتراوحارتفاع

أبقاربهاتوجدهحتار004و001بينمامساحتها

المحاصيلبعضأيضاالسكانيزرعكما،والأغناماللحوم

الماشية.لتغذيةوالشعيروالشوفانالعنبوتفلالعشبمثل

إلىالأراضىمستوىينخفضالشرقيالجنوبوفي

الرملالمنطقةفيصغيرةتحجيرصناعةوتنتجأم،25

المحلية.الوقلرصفالحجرتنتجأنهاكما.والحصى

صناعةفيالعمالمن08%نحويعمل.التصنيع

المصنوعةالملابسفيتتخصصالتيالصناعةوهيالنسئ!

التويدوأصعواف،المغزولةوالملابس)التريكو(،بالإبر

الصناعيالإنتاجمنالكثيرويصدرخشن(.يدوي)صوف

مأ079عاممنذالإقليمإلىأخيرأانتقلتوقد.الخارجإلى

هندسيةتنئمنتجاتوأغلبها،كثيرةجديدةشركات

كبيرةلمدنالإقليملافتقارنظرا.والاتصالاتالنقل

للتسوقأدنبرهإلىللسفرالمحليينالسكانمنالكثيريضطر

خدماتوتربط.المتخصصةالخدماتعلىوالحصول

ونيوكامعلوكارلايل،وجلاسجوبأدنبرهالإقليمالحافلات

تويد()راديومحليةبريطانيةإذاعةمحطةوتعمل.تاينأبون

جالاشيلز،فيأسبوعيةصحفوتصدر.سلكيركمن-

.وسلكيرك،وكوها

والمناخالسطح

الشمالمنبوردرزبإقليميحيط.والمساحةالموقع

الجنوبومن،الشمالبحرالشرقومن،لوثيانإقليم

ومنوكمبريا،نورثمبرلاندالإنجليزيتانالمقاطعتانالشرقى

إقليمالغربومن،وجالويدمفريزإقليمالغربىالجنوب

الشمالمنكلفيالإقليمأبعادأقصىوتبلغسمترأثكلايد.

كم.09نحوالغربإلىالشرقومنالجنوبإلى

الإقليممنالشرقيالجنوبفيالسطحمظاهر

أوفميرستسمى،المنخفضةالاراضيمنصغيرةمساحة

جزءفهيالأراضيباقىأما.للزراعةصالحةوهييرويك،

لمرمورتلالوتشمل.الجنوبيةأسكتلندامرتفعاتمن

.الجنوبفىتشيفيوتوتلال،الشمالفيومورفوت

علىم075منلأكثرالجنوبيةالهضابارتفاعويصل

برودلوتشملالقمموهذهبوردرز.لإقليمالغربيةالهوامش

ولارلو.ود

والخلئ،بالعشبومغطاةمستديرةالتلالوأغلب

وتحده،فصخريالساحلأما.أخرىمستنقعاتونباتات

المنحدراتوتصل.الكليامتدادهطولعلىمنحدرات

بآسانترأسبينأم05ارتفاعإلىالصخرية

.وكوكبرنزباث

سهولالإقليمتلالبينتوجد.والبحيراتالأنهار

تشملالتي،الكثيرةروأفدهأحدأوتويدنهريقطعهاعديدة

وتيفيوت،وليدر،وجيدوجالا،،وإتريكأدر،البلاك

التي،ماريسانتهيالبحيراتوأوسعويارو.أدرووالمجط

2.كم2ر5نحومساحتهاتبلغ

نجدأسكتلندأ،منأخرىبأجزأءالإقليمبمقارنة.المناخ

أكثر،للشمسوسطوعأقل،أمطاربسقوطتحميزالإقليمأن

الأمطارسقوطمعدلويختلف.برودةأكثرالشتاءويكون

معدليقلالشاطىءفبجوار.الإقليمداخلملموسةبصورة

التلالبعضوعلى،ملم62عنالسنويالأمطارسقوط

مستوىوعلىسم،أ75إلىالمعدليصلجداالعالية

مئويةدرجاتأربعنحوالحرارةدرجةمتوسطيكونالبحر

يوليو.شهرفيمأهونحويناير،شمهرفى

ئاريخيةنبذة

قلعةأهمها،الإقليمفيعديدةقلاعاالرومانبنى

منجزءاالإقليمأصبحوقدميلروز.قربترمونتوم

وخلال،الميلاديعشرالحاديالقرنأوائلفيألمعكتلندا

أديرةتأسستالميلاد!نعثروالثالثعشرالثانيالقرنين



لكسندرأ،ندبور462

ح!صمداتمدنولطورتوكلسو.ودرايبورجميلروزفي

وكلسو.وروكسبرج،وسلكيركبيبلز،فيذاتيمل!ي

ميلروز،فيخاصة،البندكتيونالرهبانوأدخل.بورجانو:

لذلكونتيجة.واسعنطاقعلىتجارةبوصفهاالأغنامتربية

فيأس!صلندامساطقأغنىمنواحدةلوردرزأصبحت

.الميلاديعشرأثأصثااالقرنمنالأخيرةالسنوات

السادسالقرنوأواسطعشرأسثالثاالقرنأواخروبن

بيندائمشمبهصراعمنبوردرزإقليماعانىالميلاديينعشر

أواسطبعدبينهماالعلاقاتتحسنتوقدوإنجلترا.أسكتلندا

التارلبطورذلكومنذ.الميلاديعشرالسادسالقرن

والتاسععشرالثامنالقرن!تأثناءوخاصة،الإقليماقتصاد

عادةكانلإنجلترا،الإقليمقربوبسبب.الميلاديينعشر

انزراعةفىالحديثةالطرقيجربأسكتلندافيإقليمأول

اشراعة.فىرائداالإقليمأصبحأرزلكونتيجة.الإنجليزية

الأساسا،المحليةالمياهتدفهتمثوة،الصوفإنتاجهيأوقد

الإقليم.فىال!قمشةلصناعة

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

إقليم،لوتيالىمونجو،بارك

يرأطإ!هئإقلي!،لويوحادمفرير

للوردا،هيومولترولسيرا،تسكو

مومحيقي.(م33817881)رلكسندأ،نلورد

وإحساس،الألحانفيموهبةعنموسيقاه،كشفتروسي

هيبوردنأعمالوأكبر.والإيقاعالأوركسترالىبالتنسيق

عاممرةأولعرضتانتيأيجورالأميرالمسماةالأوبرا

أكملهاوقدوفاتهعندمكتملةغيروكانت.أم098

حققتوقد.جلازنوفوألكسندركورساكوفر!سكي

برقصاتالمعروفةالأوبرامنالمأخوذةالباليهرقصات

بوردنسيمفونياتبينومن.عالميةشهرةبولوفتسين

منأم(-876أ)986الثانيةالسيمفونيةتعد،الثلاث

فهمهعنبوردنوكشف!.الروسيةالسيمفونياتأفضمل

آسياسهولفيأوركسترافيالاسيويةللموسيقىالعميق

المنفرد،للغناءرقيقةأغانيلحنكماأم(088)الوسطى

أم(.887-8811)الثانيةالوتريةوالرباعية

منالطبودرس.بطرممبرجسانتفيبوردنولد

الكيمياءفيدكتوراهعلىوحصلأم،856إلى0185

بطربرجسانتفيال!سمياءيدرسوكانأم،858عام

الموسيقى.يؤلفكانبينما

علىفرنسا،غربيجنوبفىتقعتجاريةمدينةيوردو

نسمة،132لأ274س!طنهاعدديبلغ.جاروننهرضفاف

نسمة..456685نحوفتفعمالحضريةمنطقتهاأما

وتمحرلرنسا.غربيحوبلىحاروننيرامتدادعلىتقعبوردومدينة

.بوردوفىوتفريعهاأصضائعالتحميلأطمحيصاالمتحهةا!صةاأسواحرا

فيهايزرعمنطقةوهيأكوتين،حوضفيبوردوتقع

المدينةيربطالذيحاروننهرع!ىكبيرميساءوأ!ا؟أ!تا

الأطلسي.المحيطمنفرعوهو.بسكايبخليج

اسممكصيدبوردوفيالاقتصاديةأ!الأعماأتشم!

الشحن.إلىبالإضافةالكيميائيةواطنتجاتالسفنولناء

ومنجروند.ومقاطعةأكوتينلمنطقةعاصمةبوردووتعتبر

،أم144عاماسمحتالتيبوردوجامعةالمدينةمعالم

.الميلاديعشرالثامنالقرنفيبنىالذيالكجيرواهسرح

الرومانية.الإمبراطوريةفيمهمةمدينةبوردوكانت

وفى.أم453إلى11ء4منالفترةفىإنجلتراواحتلتها

-ام)939الثانيةالعالميةالحربخلالام،049عام

الثالثةللجمهوريةأخيرامقرابوردواستخدمتام(549

الوقت.ذلكفيفرنساح!صمةوهي

فيادبورستالمدارسكانت.مدارساليورسدال،

منبهاالعملاستمر.السنصغاربالسجناءخاصةبريطانيا

اسممنبورستالكلمةوتأتي.أم839إلىام209عام

للسجن.تابعةمدرسةأولأنشئتحيقكنتفيقرية

الأحداثلسجنالبديلالبورستالمدارسكانت

بناه،الأساسفيتعليميونظامهاجرائ!ا.فيعليهمالمحكوم

ويحصل.الشخصيالتدريبعلىالختارينالمدرسينبعض

كما.الرياضيوالتدريبالعملمنكامليومعلىالنزلاء

منوالتروللكثيرالمهنيالتدريبفرصهناككانت

محصوراالبورستالمدارستدريبوكان.عليهمالمح!صم

2و.51بينماأعمارهمتتراوحالذينوالبناتالأولادفي

(.الشماليةوأيرلنداأسكتلندافيسنة2وأ1)6سنة

سلطةلهاالتىالوحيدةالجهةهيالجناياتمحاكم

البورستال.مدارسفيبالتدريبالأحداثعلىالحكم

تعقبهاوسنتينأشهرستةبينماتتراوحالحكممدةوكانت

.السلوكمراقبمنإشراففترة
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الجنائيةالعدالةلقانونطبقاالبورلمشالمدارسألغيت

للقانونوطبقا.أم839عامطبقالذيأم829لعام

كانالذين،والبناتالأولادعلىالحكميجوزالجديد

فترةبقضاء،البورستالمدارسفىبالتدريبعليهمسيحكم

بحجزالح!صمسلطةالمحليينوللقضاة.الأحداثحراسةفي

الجنائية.للمحاكمإحالتهمدونالحراسةفيالاحداث

مراكزفىأكثرأوأشهرأربعةتمتدفتراتالخالفونويمضي

معاهدأسكتلندافىالمراكزهذهوتسمى.الأحداثاحتجاز

نظامالجديدةالمراكزهذهوتقدم.الأحداثالمحظلفين

البورستالمدارسفيموجوداكانالذينفسهالتدريب

لمسابقة.بروستالمنشآتفيتقاممنهاوكثيرتقريبا.

تتراوخالذينالأولادعلىالحكميم!ش.أحرىمراكز

فيسنة2أأ-)4مشة2و.41بينماأعمارهم

فترةوتمتد.اعتقالمركزفيتدريبفترةبقضاءأسكتلندا(

يرسلأنويمكنأشهر.أربعةإلىأسابيعثلاثةمنالحكم

16و41بينماأعمارهمتتراوحالذينالذكورالخالفون

أعمارهمتبلغالذينويحالأصغر.اعتقالمركزإلىسنة

إلىأسكتلندا(فيلحشة21ا-)7سنة2و.17بينما

علىالاعتقالمراكزسلطاتتداومأكبر.اعتقالمركز

ضمديد.وانضباطمكثفبدنيوتدريبشاتعملبرنامج

الخالفينالأحداثإرساليمكنالشماليةأيرلندافى

منتدريبمدرسةإلىسنةأ6عنأعمارهمتقلالذين

الصحةهيئة)عادةملائمشخصرعايةتحتخاصنوع

.الإشرافتحتيوضعونأو(المحليةالاجتماعيةوالرعاية

2وأ61بينماأعمارهمتتراوحكنالخالفينإرسالويتم

مركزإلىأقلأوثلاثبسنواتعليهمحكمالذينسنة

مدارستستوعبأيرلنداجمهوريةوفىالصغار.الخالفين

الصغارالخالفين،بورستالتسمىكانتخاص،نوعمن

مشة،2وأ61بينماأعمارهمتتراوحالذينالذكور

ال!صلاحي.أو،التقويميللتدريب

.أطفال،الأحداثرعايةأيضا:انظر

النهايةعندمصر،شرقيشمالتقعمدينة!رسعيد

000.064!عكانهاعدد.السويسقناةلمجرىالشمالية

البحربينيفصلمنخفضرملينطاقعلىأنشئت.نسمة

النطاقهذاردمتطلبكا،المنزلةوبحيرةالمتوسط

عامبنائهاعملياتتمتالتيالمدينةل!نشاءتمهيدااصطناعيا

عامالمدينةأمامللأمواجحاجزبناءتمكماأم،985

السويسقناةافتتاحمنواحدعامقبلأي،أم868

نسبةالاسمبهذابورسمعيدوسميت.أم986عامللملاحة

الممتدةالفترةخلالمصرحكمالذيسعيدالخديويإلى

.أم863وأ854عاممطبين

الشماليالمنفذيعدوالذيللمدينةالخارجيالميناءشعيد

حاجزينعلىاشتملحيث؟شديدةبعنايةالسويحه!لقناة

لقناةالشماليةالفتحةسددونللحيلولةالأمواجلكسر

منتتحركالتيالسطحيةالبحريةالتياراتبفعلالسويس

الخارجيالميناءمساحةجملةوتبلغ.الشرقإلىالغرب

الأرصفةجانبإلىتضموهيهكتارا.231نحولبورسعيد

شيدتالتي،والجافةالبحريةالأحواضمنأعداداالختلفة

.أم09و!أ309عاميبينماالممتدةالفترةخلال

المصريةالموانئبينالثانيالمركزفيحاليابورسعيدتأقي

فيوالنشاطالحركةحجمحيثمن،الإسكندريةبعد

تمعندما،الميلاديالعشرينالقرنبدايةمنذوخاصةالميناء.

مدينةإلىالإسماعيلية-القاهرةحديدسككخطمد

.م4091عامبورسعيد

لحركةبالنسبةالكبيردورهاالبحريةأهميتهامنوزاد

تصديرفيدورهاإلىإضافة،السويسقناةعبرالنقل

وخصوصا،النيلدلتاشرقيلمحافظاتالزراعيةالمنتجات

إلى،والفاكهةالخضراواتمحاصيلودعضوالأرزالقطن

الخارجية.اللأسواق

فيجديدحيشيدالميلاديالعشرينالقرنأوائلوفي

قبالةالسويسلقناةالشرقيالشاطئعلىبورسعيدمدينة

الأولفؤادإلىنسبةبورفؤادحىاسمعليهوأطلق،المدينة

عاميبينماالممتدةالفترةخلالمصرملك

عندالجغرافيالمدينةموقعوبحكم.أم369وأ179

أوضاعهافإن،السويسقناةلمجرىالشماليةالنهاية

لذلك،القناةفىالملاحةبحركةتتأثروالسكانيةالاقتصادية

التيالإسرائيليةالعربيةبالحروبكثيراالمدينةتأثرت

.أم739و،6791و،5691مشواتخلالاندلعت

الذيلسيبسديفرديناندالفرنسيالمهندستمثالأزيل

إثرللقناةالش!اليالمدخلعندبورسعيدفيمنصوباكان

البريطاني)الإمعرائيليالثلاثيوالعدوانالقناةأزمة

تعدأم.569عامنوفمبر5فيمصرعلى(الفرنسي

والكهربائيةالغذائيةللصناعاتمهمامركزابورسعيد

بوصفهاالتجاريةوظيفتهاإلىبالإضافة،الجاهزةوالملابص!

العشرين.القرنمنالسبعينياتبدأيةمنذحرةمدينة

السويس.أرمةمصر،:أيضاانو

مصر(،)جدولالبحرية:نظرا.معركة،بورسعيد

.(لجمهورية)ا

.(أم-)359هاريروبرت،بورسل

علمفىمتخصصأمريكيعالمبورمعل،هاريروبرت

المعدية.والأمراضالمناعة
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جامعةمن)كيمياء(العلومبكالوريوسعلىحصل

فيالماجستيرعلىثم،أم559عامبأوكلاهوماايسترن

.أم629عامالدكتوراهثمم0691عامالحيويةالكيمياء

مراضالأبقسممسؤوأ!منها:علميةمناصبعدةشغل

جورجيا.بولايةأتلانتافىالمتن!لةالأمراضرومركزالمعدية

يد.آي.إيه.آي.اناللقاحاتتطوربفرعالحق

عملتمالرالغ،الطرازمنالعدةلقاحتقييمفيللمشاركة

وبالمعهد،المعديةالأمراضمعم!فيللجراح!تكبيرا

الصحيةالمعاهدوفي،المعديةوالأمراض!للحسامميةالقومي

بمعملالكبديالالتهاباتأغسمرئيسالآنوهو،العامة

والأمراضللحساسيةأغومىاوبالمعهدالمعديةالأمراض

منكثيرفىالمناعةوعلمالمعديةللأمراضوأستاذ،المعدية

الجمعياتمنكثيرفىوعضو،الكبرىالعلميةالمعاهد

العلمية.وال!كاديميات

مزمجموعةاكتشافهعلىأحلميةااهتماماتهتنصب

تمويرروتوصيفها،عليهاوالتعرفال!صدالتهابفيروسات

أسقاحاتتطويرثمومن،الدمفيعنهاللكشفاختبارات

أبرزمنالمجالهذافىحققهماويعدعليها،للسيطرة

التهابمرضعلىالسيطرةمجالفيوأهمهاالإنجازات

هذافيانتشاراالمعديةالأمراضاأكثرمنهوالذيالكبد

العصر.

مأ899عامالطبفيالعالميةفيصلالملكجائزةحاز

الأمريكيجيرنلويسجونالدكتورمعبالاشتراك

الجنسية.

)حدواالعالميةفيصلالملكجائزةأيضا:انظر

لويس.جون،جيرن(،الطب

جن.فولكسوا:نظرا.لدئا!يرد،بورش

المالية.الأوراقسوقان!:.اليورصة

يقعالتيالتجاريةالمبادلاتبورصةالملكيةاليورصة

وتشتمل.لندنفىوالتجاريالماليالنشاطحيفيمبناها

البورصةتأمينبشركةالخاصةالمكاتبعلىالغالبفى

منوجزءاالمعارضساحاتالمبنىفناءويضم.الملكية

جريشامتوماسالسيروح!ان.المهنيةأضقاباتاقاعةمتحف

سوقبمثابةأض!صنأجورصةاهذهبناءأم537عاماقترحقد

شرع،أم566عاموفيأضجار.افيهيلتقيومكانعصرية

انظر:.البورصةبناءفي،جريشامتوماسالسير،ابنه

.توماسالسير،جريشام

عامأعطتالتيهىالأولىإليزابيثالملكةكانت

الملكيةالبورصةمبنىأنليدملكىلقبللبورصةأم571

،أم666عامشبالذيالكبيرلندنحريقفيتمامادمر

المبنىتاريخويرجع.أم838عامأخرىمرةدمركما

تايت.وليمالسيرصممهوقد.أم484عامإلىالحالى

إلىينتمىفيلسوفم(.403-2)33لورلمحيري

جميعأنكيفوصف،المحدثةأ،فلاطونية1مجموعة

تصنيفها.يمكنالأشياءإلىالناسينسبهاأضىاالحصائص

مقدمةكتابهفيعرضهالذيالموضوعأهذاوكان

كما،الوسطىالقرونفىالفلسفةفىكبيرتأثيرللمقولات

علماءأذهانشغلتاكتيالكليةالقضاياوضعمسألةأثار

كماصور،مواليدمنوبورفيري.السنينلمئاتالمنطق

حيثروماإلىسافرثمأثينافىودرس،بلبنانالانتعرف

أفلوط!ت.إلىانضم

أفلوطين.:أيضئاانف!!

لعنصرمهممركبالبوراكس،أيضايسمىا!رق

متعددةبيضاء،ناعمةبلوراتمنس!صد.أسورونا

وتتجمعالماءفيبسرعةالبورقللوراتوتذوب.الأطراف

للبورقالكيميائيوالاسم.رطبأ!واءتعرضتإذامعا

وصيغتهالصوديومبوراترباعيأوالصوديومبورات

!،*.كا011201704الكيميائية

-.ءس-،-،ء!*ج!ي-ه،-ء3في

كتى?!ش؟!ىء-*!كأحميبر+!ليم!مج!ح!

.الأرضمنالعلياالطبقةكشصطريقةباستحداميستحرحالورق

طمقة.طبقةوسحمهالبورقلتف!جكالمتفحراتأعمالا!-و

بكاليفورنياالموتواديمنيستحرحاسورقام!العالمإنتاحومعظم

.المتحدةبالولاياتموهابيصحراءوم!
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منالكثيروتحتوي.صناعيةأستعمالاتعدةوللبورق

علىوالصابونالماء،عسرإزالةوأجهزة،الغسيلمساحيق

وبعضالصلصالمعالبورقالمصنعونويخلط.البورف

والمواقدالغعسيللأحواضالخزفمينالصنعالأخرىالمواد

الأوانيصانعوويستعمل.المعدنيةوالبلاطات،والثلاجات

علىلمعاناوليضفيمنتجاتهمليقويالبورقالفخارية

لينصهرالرملمعالبورقالزجاجونويخلط.الصحون

الطبخأوانيوتصنع.لامعاقوئازجاجاوينتجبسهولة

البهورق.علىالمحتويالزجاجمنالحرارةومقاييسالزجاجية

الجلوددبغوفي،النسيجصناعةفىالبورقيستعملكما

.الورقصناعةوفي

واديمنالبورقمنالعالمإمداداتمعظموتأتي

فىالبورقيستخرجكماكاليفورنيا،جنوبفيالموت

فيالسطحيةالمناجممنالأمريكيةالمتحدةالولايات

بإزالةالتعدينعماليقومحيثالمجاورةموهابىصحراء

فيهايوجدالتيالطقةلكشفالعلياالأرضيةالطبقة

وتفكيكلنسفالمتفجراتالعمالويستعمل.البورق

ا!بيرةالبورقكتلتحيريتمثم.الصلبالبورق

الحصولشمحتىتنقيةمراحلبعدةالمحلولويمروإذابتها.

.البورقبلوراتعلى

الجافةالبحيراتمنالبورقعلىالحصوليتمكذلك

أملاحعلىيحتويالذيالملحيألمحلولضخويتم.المرةأو

المحلولويوضع.حاوياتإلىالبحيرةمنالبورقغيركثيرة

تهبطالتيالأثقلالأملاحعنالبورقلفصلأحواضفي

.البورقوينقىالمتبقىالملحىالمحلولويتبلور.أسفلإلى

يسمىمعدنالتجاريللبورقالكبرىالمصادرمن

يتكونالذيالمعدنهذأمنكبيرةكمياتوتوجد.الكرنيت

صحراءفي،النقيالصوديومبوراتمن%7نحوهمن

لماذابةالكرنيتمنالبورقعلىالحصولويتم.موهابي

ثانية.مرةليتبلورتركهثم،الشوائبوترشيحالماءفيالمعدن

للبورق.مصدرأولكانتالتيبتصحراءإنويقال

الولاياتأنتجتالعشرينالقرنمنالعشرينياتومنذ

.البورقمنالعالمىالإنتاجمعظمالمتحدة

حمض.،البوريكبمالموتوادي؟البورون:أيضاان!

بورقيبةالحبيب(.-أم09)3الحبيب،بورقيبة

تونسنضالقاد.ام879وأ579عامىبينتونسرئيس

نأبعدام579عامرئيساوانتخبالفرنسيينمنللتحرر

،ام959أعوامانتخابهوأعيداستقلالها.تونسنالت

مدىرئيساأصبحأم759عاموفي.ام969وأم،649

زينالأولالوزيرتولىأم879نوفمبر7وفي.الحياة

من57الفصلعلىبناءالجمهوريةرئاسةعلىبنالعابدين

يخصالذيالتونسيالدستور

الأولالوزيرتوليعلى

حالةفيالجمهوريةرئاسة

وأالجمهوريةرئيسعجز

فتر"ثناءأ،بورقيبةطورءو

القضاء،نظامرئاسته

التصويتحقالمرأةوأعطى

بورقيبةالحبيبوساندالشيوعيةوعارض

للاشتراكية.ا

القانوندرامشهوبعدبتون!س،المنستيرفيبورقيبةولد

تكوينفيلمماهم،باريسجامعةفيالسياسيةوالعلوم

.الاستقلالأجلمنعملالذيالجديد،الدستورحزب

.أعوامعشرةمدةالسجنفىالفرنسيونوضعهوقد

تارفي.،تونس:أيضاان!

سكانهاعدديبلغبأستراليا،ويلزبنيوساوثبلدةلورك

مسافةعلىدارلنجنهرعلىبوركوتقع.نسمة4.4ء4

مركزوهي.سيدنيغربشمالكم008منتقرب

برعيأهلهاويعمل.واسعةمساحةفيالحديديةالسكك

فيوبارينجنالغربيالشمالفيوانارنجإلىوتمتدالأغنام

الفواكهوتجارةالقطنصناعةبوركفيوازدهرت.الشمال

نهريرويهاالتيأرأضيهامنتنتجالتىوالأعنابوالشمام

دارلئ.

ميتشلتوماسالمستكشفشيدأم835عاموفي

الحاليالمدينةموقععنمتراكيلوعشرأحديبعدحصنا

صارتوقد.بوركحصنأي.بوركفورتعليهوأطلق

.أم086عامفيمدينةبورك

ويلز.نيوساوثأيضا:انظر

-ا1)99لودفيغيوهان،بوركهارت

سويسريمسلمرحالةأم(.817-1784هـ،أ233

كان.العربجزيرةعنكتبواالذينوأشملأدقمنيعتبر

نهرومنابعتمبكتوإلىالوصولفىأساسايأملبوركهارت

حيثالأوسطالشرقإلىقادتهرحلاتهولكنالنيجر.

فيأشهرستةوعاشأبوسمبل،ومعبدالبتراءمدينةاكتشف

فيالإفريقيةالجمعيةعلىخدماتهبوركهارتعرض.مكة

تمبكتوإلىالوصوليحاولأنعلىمعهالاتفاقوتم،لندن

يتهيأوبدأ.مكةمنعودتهاطريقفيكانتللحجمالافلة

والدينوالفلكوالطبالعربيةاللغةبدراممةللرحلة

.البداوةحياةتعلمحيثوحلبكمبردجفيالإسلامي

جنوبإلىبالسفرالنيجرإلىرحلتهبدأأم281عاموفى
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هناكإلىمتجهةقافلةيجدكموعندما،القاهرةتم!موريا

وعندما.القاهرةإلىعادث!ا،أصسودانافيالخولةبلادإلىاتجه

إفريقياعربإلىأرزهاباعيأصهأمللاأنهأسيوطشيعلم

أصريوتعنم!شةإلىمتجهةقاشلةإلىوانضميحك!أنصرر

إلىأم481اعابحراومنهاأحسوداتافيمعواكنت!شندي

تحركض!اوتجارتها.أهلهاعاداتووصفىوصفهاحيثجدة

.فقصأشهرمدةفيهايتمضيأنعلىالنيةعاقدامكةإلى

بأداءوقامالحرامللمسجدجيداوصنهـابوركهارتترك

نأإلىاضوالسياسيالاستقرارلعدماونف!إ.الجىمناسك

كماكتيالمنورةألمدينةاإلىعادرهاث!اهناكشهرايقضي

صلروم!ء.لهاصفصرالتيأصشاملةاا!مورةابتلكيصفها

ر!صبومنها.أ!اعونامرضفيخاتفشىينئالتيإلى

عياببعدالقاهرةإلىمصهـووطإلىمتجهة!عفينة

عر!!تجبإلىقافلةيجدأ3زطا،أحشةاونصف!مشت!!

لعدراعماكحرد.افيوتوشي،رحلاته!تابةفيشرعإشريقيا

تمب!ضوإلىاطتجهةرحلتهاالقاظةدتعاووفاتهمنشعهرين

معنوات.أرنمدامانقطاعبعد

بعدعلىإفريقياغرجممافييقعقم!!لمحاسو!ركيئا

الغرليالجزءعند،الأطلسياالمحيطشرتك!ا079حوافي

تسمىسابقاالبلادهده!سانت.الإفريقيةاليابسةمنالبارر

إلىالاسمالحكومةغيرتأم849عامفي.العليافوقط

عامة،أجلاداتلكأصشعوباسمابوركيناشاسو.بوركينا

الشعببلادفاسولوركيناوتعني،الأمينالشعبوتعني

الأمين.

منأسحراعلىمحفدأئهاأجساكتيفاسو!ينابورتعد

أراضيهامعظهماوتتكوننموا.وأقلهاالإفريقيةأجلداناأشقر

المناظرتتحول.الهضبةقمةفيوعاباتعشبجةسهولمن

فقطقليلةأشهرحلالخضراءمناظرإلىالجافةألابيعيةا

؟الحياةرياتضرومنضئي!!بحفأيتمئأهلها.عامك!!

معفمأ.معدنيةثرواتتحويولافقيرةبلادهمتربةلأن

منعيشهميكسبونالذينالإفريقإيئالسودمنسكانها

36فاسوبوركينافرنساحكصتالأبقار.اوتربيةالزراعة

عاصمتها.أم069كطمستقلةتصبحأنقب!!عاما

مدلها.أكبروهيأوجادوجو

ح!صمةعلىيوناصسم!اأغادةايسيطر.الحكمنظام

تساعدهلين،العس!أحدرئا!متهاويتولىفاسو،بوركينا

هذهأعضاءالعسحريونويع!تالح!صممهاملتسييروزارة

.لوزارةا

لأعراضمحافظةثلاث!تإلىفاسوبوركيناتنقسم

كللإدارةمحافظهاالوطنيةالح!ضمةوتعين،المحليالحكم

محافظة.

فاسوبوركينا

وطيمسره

سماسيةود

لممككأو!ثةأ!

الخرغمص!مستوفدوقالاكأش!اع

ادوليةالحدودلمحيمرحغاليستالحرلطةهده

!!ىإلىفاسوبوركيناسكانمعظماينتمي.السكان

وتشمل.والنديالفولتيكالرئجسيتين،الثقاشيت!تالمجموعتين

والجورونسيوالبوبو،،الموسايشععوبالفولتيكمجموعة

البلاد.سكاننصفحواليالمرسايشع!يش!ط!.أطويوا

)المورويرأسهامركزيةحكومةأئهامم!!ةاأنشأوقد!صاكواو

يزالولاعام،008منالأكثرامشمرت،المر!حايزعيمانابا(

المورومدينةأوجادوجوفيمحكمةجرأسنالاالموروأحد

الأجزاءيسكنونمزارعونالموسايومعظم.ارئيسية

منأسرةكلتسكنحيثفاسو،لبوركيناأحشرقيةواالولممص

منتشيدالأكواحمنمجموعةوهي،بيريفيالموساي

والماعز.بالأغنامفيهالأسرةاتحتفظصغيرلفناءتحيطاللبن

منفردينواللوبيوالجورونسيالبوبو،م!كليشك!!

الجنوبالبوبوشعبيسكن.الس!ظنص%أ.منأقل

حيثكبيرةقرىويقطخونوبولاسو،بوبوحولالغربي

اللبنطوبمنمبنيةجدرانهاأغلاع،اتشبهمنازليشيدون

التيالجورونسيمحموعةوتبنت.أسقعقامنوستموفها

منأكبرلسرعةالحديثةالتغيراتحودوجوحولتسكر

وقدجاوا،منطقةفياللوليشعبيسكن.الموسايشعوب

إلا،مهرةومزارعينبارع!تصيادينطويلأمدممذكانوا

بها.المحيطةوالمخاطقالمدنفيللعمليهاجرونالآنأنهم

البولعمانسى،شعوب،المانديمجموعةتشمل

فروعالشعوبهذهوالسنوفو.والسامو،والماركا،
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حيتفاسو،لوركيناعاصمةأوجادوجوفيالشعبيةالأسواقأحد

اللائىالموسايسساء.الأخرىوالسلعالأغذيةالأهالييشتري

علىحاحاتهنويحملنالتقليديزيهىيرتدينالصورةفىيظهرن

رؤوسهن.

وفيوغينياماليفيتسكنالتىالمانديلمجموعات

آلافعدةفاسوبوركينافييوجد.العاجساحلشمال

ويتجولون،والطوارقالفولانيمنالرحلالرعاةمن

المناطقفيالأخرىالمواشحيوبعضوماعزهمبخرافهم

موجزةحقائق

أوجادوحو.:العاصمة

الفرنسية.:الرسميةاللغة

،العربإلىالشرقمن،مسافةأبعد2.كم000.274اللساحة:

كم.446الحنو!إلىالشمالومن،كم584

سطعمستوىفوقم717!سندوديأجويلى:قمةأعلى:الارتفاع

فوقأم89حوالى:انخفاصأدنى.الغربىالشمالفيالبحر،

البحر.سطحمستوى

73،الكثافة،000628.01أم699السكانتقدير؟السكان

إحصاءحضر.!%الريففي19%التوريع2،كملكلشخصا

12لمأ51،،،،م،2،،1السكادتقدير.000649.7،ء891

الدرةالأبقار،تربيةالفونيو،،القطن:الزراعة:الرئيسيةالمنتجات

الصويا.لولالأرر،،الدحن،الشامية

صمراءونجمةوالأحضرالأحمراللودينمنمتساويانشريطان:العلم

العلم.ال!؟.أم849عاماتخد.الوسطلى

ان!:،الصغرىالوحدةلمعرفة.الفرنكالأسامسيةالوحدة:العملة

.لنقودا

أيضاوهناكفاسو.بوركينامنالشماليالجزءفىالرعوية

المناطقيسكنونالذينالهوساالتجارمنقليلعدد

الحضرية.

محليةدينيةتقاليدفاسوبوركيناسكانمعظميمارس

منهم%01منوأقلمسلمونالسكانمن3%0وحوالي

.نصارى

فاسوبوركيناسكانمنفقط2%0منأقليستطيع

الأطفالمن32%حوالىيتلقىكما،والكتابةالقراءة

المدارسإلىفقطمنهم%6يذهبولكنابتدائياتعليما

بالبلاد.الوحيدةالجامعةهيأوجادوجوجامعة.الثانوية

عنبعيدةشاسعةهضبةفاسوبوركيناتعد.السطح

فوقم007إلى002بينماارتفاعهايتراوح.الساحل

البلادمعظمالغابيةالعشبيةالأراضيتغطيالبحر.سطح

تغطيهاوتلالالشرقيالجنوبفيمستنقعاتوتوجد

الهضبة،فىعديدةوديانالأنهارتشق.الغربفيالغابات

الأحمروفولتاالأسود،فولتاأنهارالجنوبإلىتجريحيث

صغيرةأنهاروتصب،الغانيةفولتابحيرةنحوالأبيضوفولتا

فاسوبوركيناأراضيمعظمالنيجر.نهرفيالشرقجهةمن

ماوسرعان،بالمياهتحتفظولاخفيفةوتربتهاجافةصخرية

بينماكميتهاتتراوحالتيالأمطارمنعليهتحصلماتفقد

السنة.فيسم12و.سم75

الفترةخلالالبرودةمعتدلجاففاسوبوركينامناخ

أبريل،إلىمارلرمنحاروجاففبراير،إلىنوفمبرمن

فىالحرارةدرجةوتتراوحأكتوبر.إلىمايومنممطروحار

معظمخلالم3وهم052حواليبينمافاسوبوركينا

السنة.أشهر

فيأهميةالأكثرالنشاطالأبقارتربيةتعدالاقتصاد.

رأسملايين3و2بينمافيهايوجدفالحمو.بوركينااقتصاد

بينماالمواشيتصديريشكل.والأغناموالماعزالأبقارمن

.الصادراتعائدنصفإلىثلث

أوديةفيللزراعةالصالحةالأراضيمعظمتوجد

المحاصيللزراعةتقريباجلهاالمزارعونيستغلالأنهار.

والأرز،والدخن،،الشاميةوالذرة،الفول:مثل،الغذائية

بذورهتستخدمحامضبريعشبوهوالفونيو،ووالذرة

والفول،القطنفهيالنقديةألمحاصيلأما.غذائيةحبوبا

دهنعلىبذورهتحتوينباتوهوالشياوجوزالسوداني

.الصابونصناعةفىيستخدم

وغانا،العاجساحلإلىالمواشيفاسوبوركيناتصدر

والمعداتالغذاءوتستوردفرنسا،إلىالشياوجوزوالقطن

الجماعةفيالأعضاءالدولومنفرنسامنالزراعية

العاص!وساحلغاناإلىالشبانمنالعديديذهب.الأوروبية

وفي،ثلاثةأوعا!نلمدةوالبنالكاكاومزارعفىللعمل

ا
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وطنهمإلىمالمنبهيبعثونماويشكل.عامينلمدةالمدن

فاسو.بورحجسافيأسدخلامنمهماجزءا

وأبيدجانأوجادوجوبينالحديديةللسكةخطيربط

بوبووفيأوجادوجوفيمطارويوجد،العاجبساحل

يول!سو.د

تاريخأطولالموسايشعوبتاريخيعد.تاريخيةنبذة

القاطنونالموسايأنشأوقدفاسو،بوركيناشعوبب!ت

التنظيمقويةمملكةأوجادوجوغربشمالياتنجامنطقة

عندعاصمتهماونقلوا.عشرالميلاديالرالغالقرنخلال

و!صانتجو.جادرأرإلىعشرالخامسرالقرنمنتصض

عشرأ!سادساأغررافىصدتعسكريةقواتلديهم

أسا،حامافيدولةمنالقادمينالأشداءصنغيدولةغزاة

فيبدأتثمالموساي،مملكةالهجماتأضعفتوقد

الانهيار.

مملكةعنشيئايعرفونالأوروبيينمعظمايكنلم

أوجادوجوفرنسااحتلتالتامئكشر.القرنحتىالموساي

تحتالموسايمملكةناباالمورووضعو.أم798ينايرفي

مستعمرةفرنساأنشأتأم919وفى.الفرنسيةالحماية

ثماسا،حافاسوببور!جناتعرفالتيالأراضيفيالعليافولتا

ثلاثبتوقسمتهاأم329صيالمستعمرةحلت

أصسودانا،أ!اجاساحلهىر،اخرىفرنسيةمستعمرات

ما479فىفرنساأعادتوالنيجر.حاليا()ماليالفرنسي

المعروفة.بحدودهاالعليافولتاإنشاء

الحركاتعنمتأخرةالعليافولتااستقلالحركةبدأت

أحزابنشأت.المجاورةالفرنسيةالمستعمراتفيالمماللة

صار.أخرىوشعولاوالبوبوالموسايلتمثلعديدةمميا!سية

أكبركوليباليأوزينلقيادةالإفريقيالديمقراطيالتجمع

.الاحزابهذه

فولتاحكومةرثيسكوليباليأصبحأم579عامفي

الإشرافتحتالذاتيتتمئبالحكمأصبحتالتيالعليا،

كوليباليماتنفسهأحاماوفي.أم8ء9عامفيالفرنسي

العليافولتااتحدتأم965عامكطياتوجو.مورلسوخلفه

مجلصرفيوالنيجرالعاجوساح!!حاليا()بنينداهوميمع

المجموعةمشكلاتح!!علىللعملتشكلالذيالتحالف

والاجتماعية.الاقتصادية

العليافولتاأصبحتأم069أغسطص5في

التجمعحزبرئيسياميوجوبرئاسةمستقلةجمهورية

الحزبأصبحماسرعانالدي،الإفريقيالديمقراطي

مأ669ينايروبحلولبالبلاد.الوحيدأغانونياالسياصي

اتحادقامياميوجو.حكمعنراضيةغيرالبلادأضحت

عدمعلىاحتجاجاالعم!عنبإضرابالعمالنقابات

وخلالالأجور.خفضعلىوعزمهاالحكومةأمانة

الجنرالوأصبحالحكمعلىالجيعقاستولىالاضطرابات

العسكرية.للحكومةرئيسالاميزاناسانجول

هيئةوانتخبواجديدادستورا0791فيالناخبونأقر

لاميزاناعينأم719فيرئيسا.لاميزاناوظلتشريعية

العملأوقفام479فيولكنهمدنيا،وزراءرئيص!

التشريعيةالهيئةوحلالوزراءرئيسمنصبوألغىبالدستور

الضباطمنالعديدضمتوزارةبمساعدةيحكموظل

أعادالذيالجديدالدستورأقرأم779في.العسكرين

.أم789فيرئيسالاميزاناوانتخبالمدنىبالحكمالعملى

أطاحعسكرياانقلابازيربو!ابىأ!قيداقادأم089فى

آخرونعسكريونقادةأطاح2891فيو،لا!زاناباشف!

وأصئالرائد،جديدةحكومةش!طواوزيربو،لح!صمة

انقلابأطاحم8391فى.رئيساأويدراشجوبابتعستجان

توماسالنقيبوأصبحأويدراوجوبحكومةآخرعسكري

البلاداسمالحكومةغيرتأم849وشيرئيسا.لحمانكارا

قادةأطاحام879فيفاسو.بوركيناإلىالعليافولتامن

واصبحالحكمعلىواممتولوابسانكاراآخرونيونعس!

رئيسا.العسكريالانقلابقادالذيبلايزكومباورأضقي!ا

وفى.الانقلابأعقابفيمعاونيهبعضرسان!ضاراقتلوقد

كلقاطعتهارئاسيةانتخاباتأحريت،أم199ديسمبر
فيكومباورفازمشروعيتها.عدممدعيةالمعارضةالأحزا!ا

زعماءأهممنواحدلقي،كبيرةبنسبةالأنتخاباتا

نتالظهورمنأيامبضعةبعدمصرعهالمعارضة

.الانتخابات

أوجادوجو.بمالفرنسيةالغربيةإفريقيا:أيضاان!

.(-أم)149إيرنستنورمانبورلوج،

عامللسلامنوبلجائرةعلىحصلأمريكيزراعةعالم

عامفي.القمحمنجديدةأنواعالتطويرهأم079

قملتطويرالمكسيكإلىروكفلرمؤسسةأرسلتهأم449

أدتوقد.المداريةالمناطقفيالحبوبمنكبيرةكميةينتج

زيادةإلىالخمسينياتفيبورلوجأدخلهاا!الانواع

.كبيرةبدرجةأه!شسي!صةاالمحاصيل

القفأنواعأدخلتالعشرينالقرنمنالستينياتوفي

الهندمنكلفيبورلوجطورهاالتيالإنتاحيةعالية

القفإلىمنالانواعهذهوأدت.أخرىودولوباكستان

له،مصدرةدولللقمإلىالمستوردةالدولبعضتحويل

فيالتحسنويسمى.المجاعاتحدوثخطروقللت

الجديدةالأنواعهذهعنالنابخالعالميالغذاءإمدادات

الخضراء.الثورةأحيانا

المتحدةبالولاياتأيوابولايةكريسكو،فيبورلوجولد

لأمريكية.ا
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مدنها.وأكبرالبلادعاصمة،رانجونفىوتقعبورما،فيالمارزةالعمرانيةأ3المعامنتعدالكبيرةداجونشوي؟جودة

بورما

خليجامتدادعلىآسياشرقيجنوبتم!يدولة!رما

والشمالالغرب:ثلاثجهاتمنجبالبورماوتحد.البنغال

نهرويصب.إراوادينهربوأديتحيطحيث،والشرق

شكلفىعديدةمصابخلالمنالبنغالخليجفيإراوادي

مدنها.وأكبربورماعاصمة،رانجونعليهاتقعواسعةدلتا

البوذيين،منوأغلبهمبالبورميينبورماسكانيعسمى

لقد.إراواديواديوحولالدلتاحولقرىفيويقطخون

ماقبلعصورمنذببورماالانيعرففيمايعيشونالناسظل

القرنمنذسقطتثمبورمافيكالكعدةونشأت.التاريخ

الميلاديعشرالتاسعالقرنحتىالميلاديعشرالحادي

استقلالهابورماونالتبورما.علىبريطانيااستولتعندما

الالمسمتغييرأم989عامالحكومةأعلنتثم،أم489عام

ماينمار.اتحادإلىبورمااتحادمنللبلاد،الرسمي

الحكمنظام

مجلصبورماحكومةعلىيسيطر.الوطنيةالحكومة

،والنظامالقانونلاستعادةالدولةمجلسيسمىعسكري

ووزيرالوزراءرئيسمعسؤولياتالمجلسرئيصويتولى

تسلموقد.الجيشأركانورئيسالخارجيةووزيرالدفاع

،ام889سبتمبرفىعسكريبانقلابالسلطةالمجلس

منوغيرهاالتشريعيةالسلطةالانقلابيونألغىحيث

أجريتأم099عاموفي.الحكوميةالوطنيةالمؤسسات

الرئيسيالحزبفيهانال،الأحزأبمتعددةأنتخابات

أغلبيةللديمقراطيةالوطنيةالرابطةحزبوهوالمعارض

تسمحلنأنهاأوضحتالعسكريةالحكومةأنغيرالمقاعد،

وبدأتجديد.دستوروضعيتمحتىالسلطةبانتقال

منذمتواصلةاجتماعاتالسياسيةجمئالفعاليات

الجديد.الدستورلوضعأم399

إداريةوحدة41إلىبورماتنقسم.المحيةالحكومة

يشكل.ولاياتسبعوأقسامسبعةتشملكبيرة

سكانغالبية-بورمافىالعرقيةالمجموعاتأكبر-البورميون

بالولاياتالأخرىالعرقيةالمجموعاتتقطنبينما،الأقسام

إلىنفسهاوالولاياتالأقسامتنقسمكذلك.رئيسيةبصفة
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!!جمبجرول؟!

يىرمز.أم74!عامرسمياا!لمادلدااعتمدبورما.فىالقومةالرموز

الأرلعراالسحوء؟،شراعة:اأ!ساعهالىإالأررالعات؟المسرالدولا!

الأررثااطودايئ.أحسعةااحزأقسامهاالورماولاياتإلىعشرة

سرماشحريخصهاا،اصااشعارجحط!.الشجاعةالأحمرواالسلام

ا،ستتا،أ!.1إلىالحح!ةوترمز،الوسط

وتتاحم،الشغالممحاداةآسياشرقيلح!و!الرئيسيانرميتقعبورما

تا!لاور.وولاوسوالص!!اعندواسعلادشم!كلا

موجزةحقائق

.نجودرا:عممةلعاا

الور!ية.:الرسميةاللغة

مالمحار()انخادنيسحاسدومالمجمار!دوانجرو:الرلممىالاسم

:حو!-لتحالالمسافاتأبعد2.كم676د52:المساحة

حم.5652الساحلطولحص!،063:غرب-شرت،كم0102

سط!مستوىفوقمهلأ881راريهكاكا!ومنطقةأعلى:الارتفاع

المحر.س!ارتفاعاالمناطقأقلاجحر.ا

76ال!ضاشة،سممة000205.74:أم696عامتقدير:السكان

تعدادالحضر.!ي%52،اشيروفيممم75،التوريع،23لسحة/

م:1002عامتقديرلسمة.139703.35أم:839

نسمة.00053152

ق!ص،الحضراوات،اغواح!االأرر،:الزراعة:الرئيسيةالمنتجات

الدحن،،اغححا،المتحا!يةاسدرةا،أحسمسما،السودايالمولالسكر،

الصناعة:،التيكشحرة:الغابات.!اا!اأاغ!!!،ا،الحوتأخمغ،ا
الصيعى،االعار،الححريأ!حما:التعدين.اطصسعةالأغديةاالسماد،

أجتثص،ا،أ!صةا،أضحس!!اير،ا!صراالرصاص!،،الزلك،أسفطا

الصمير.،قوتلياا

لم.افى.طاولملمماكيكا،:الوفىلنشيدا

النقود.الو.؟اصعرىاا!حدةالمعرصة.فيات:الأساسيةأ!حدةا:العملة

وحداتمنوحدةكليديرحيث،صغيرةوحداتعدة

ومدنيينعسكرلينمنيتألفمجلسالمحليةالح!صمة

محليين.شرطةوضباط

القانونبموجببورمافيهـحكمةأ!لى.!المحاع

اختصاصاتهادرجةالأقل3المحاوتمارس،العرفي

ية.أحس!االمحا!صمامعبالمشاركة

لالجيعقالعاملينالأفراداعدديبلغ.المسلحةالقوات

يخدمفرد،000.081الطرانسلاحوأجحريةاورميأجوا

وتبلغ.متطوعونوجميعهما،الجيشفيمنهما%9.نحو

/00073نحوأجورميةاالوطنيةافشرطةفيالعاملةأغوةا

فرد.

السكان

نحوبورماسكانعدديبلغ.وأصولهمالسكانعدد

بالمناطقمنهما75%نحويسكن،نسمة47ء.00021

.المدنفىأجقيةاو،اشيفية

إلىوفدوامختلفةشعوبمنأجورمي!تامعفمأينحدر

أكبروهم،أجورميوناويش!سلاسيا.اسصأأومنأطنطقةا

أما.السكانثلثينحوبورما،فيعرقيةمجموعة

،وشانالكارين،تشملفإنهاالأخرىاقيةالكلالمجموعات

.ووا،جاونا،ومون،شينوكا،وتشين،نيصكالآراوا

والجبالالتلالعلىالمجموعاتهذهأفرادمعظمويعيعق

التلالسكانمنمجموعةك!!وتسعىلبورما.المتاخمة

ما489عامومنذ.الخاصةثقافتهاعلىالمحافظةإلى

ضدمسلحةثورةحالةفيعديدةمجموعاتظلت

فيالالممتقلالأوالحقوقمنالمزيدلنيلالح!صمة

المدنفيوالهنودالصينيينبعضولعيش.أوطانهم

البورمية.والبلدات

ذاتالبورميةهىبورمافيالرسميةأطغةا.اللغات

اللغةتقريباالسكانجميعويتحدث.أخيبتيةباالصلة

أيضا.الإنجليزيةأطغةامنهمأممثيرايتحدثكما.البورمية

فىتعيم!كثيرةمجموعاتتستخدمذأكإلىبالإضافة

بها.خاصةأخاتالتلال

مذهببورماسكانمن85%نحويعتنق.الدين

بأنتقولالتيالبوذيةوتؤثر.البوذيةان!:.أجوذياثيرافادا

الدنياملذاتمنالإنسانيةالنفعستحريرفيتكمنأحسعادةا

الدينيةالمجموعاتوتشمل.والمجتمعالاسرةعلىبالغاتأثيرا

.والنصارىالمسلمينبورماشىالأخرى

زراعيةقرىفيالبورميينمعظميس!ش.المعيشةأكلاط

الخيزرانمنمنزل5001-0نحومنأغلبهاأفيتأ

فوقترتفعأعمدةعلىالمنازللناءويتم.بالقعقمسقوف

المفترسة.والحيواناتالفيضاناتمنلحمايتهاالأرضامعطح



.سجي3!!77-!-!!زربئء،!!بئ!سغس-7!كا3ضير3.كأ--.!؟لأء؟!ء!!!!

!كع!ع7سو.د!ش3!لأ!بمعبه!3بصيك!!نر-ع!ص7*لأم!!ه!!ء)!--ي!ئ!اش+7"ز!-!!!؟ج!43زر!

ءلأ!سكا-3ب!ك!.يم!سخكا+ءئن3%؟،!،!

7-+،-!لاكا!

لا-س-*3!عصعهننوادك!وىكا!-ض،!ير3صيزط-!ل!-3خفيبنفي؟عوء!!برلا

-!سلا،ش،زر!؟كاعو!!!تها!ظ!!!--ك!سصنر/صصأجؤصرعلا"ءنع+وادءء!؟ع-!-طفىلأ؟؟!1!!اء30:3لأش-!ىكا+غ+تركابرءكاصص

.ءلأبر!صيمس!*"لأكا؟-

؟وعيريخ!؟سء؟ى*د

ثو\!7.ناوجوبرلاممعع2*ء،.يزحبر!7.!مم!عس!غشء،ور،كو+لإكاء؟ته!نر

نج.صلح!-ء!ث!!وسصلمبركوكؤ...!ءعكأ؟33!3:.ربر.!خ9،،.-3!بم!!خثر!-(3

ءص-كاانداوص.".ء؟س،!!و؟-به!انء3!،لمء!،؟3؟برء--،1؟1!ج

07!و3لحرة

!-6!3!،كبناص+ءبرلا؟-ص-،!-!بزلأ؟بر+7؟-لأ3..لافي

صا!.!2!؟ء3!!!ص؟ء-غجمي+برءص

احارلا!الحالاو.كاء.ع"،يرقي!؟!سح-،!؟ير?3طكاءكأ+ى

..صيدو!.!لا-3--بر؟ءعصيزيرى*كأ!ءبروررص4يرفي-

--!---!-----لا3ء،1*!ألج-.!-3-!و.،لا،.نركأ!ج-بر--؟--+زرءصو؟!*!ظادعار!ص

!+مليوس!3*!لأ؟ءيزختن؟!-3سلم!مو

د!.-.د!كا!!كملا!كامؤجو.3صر-برى.--كا-/!

،،ء....،..7صء!ىص3.-نح3!-كأتياع.مو.س.كا!لح؟-.يم3!حنغ!

لج.شتا!؟لأنحا

ليوا!لأ

كم!لآللن !.!سجلوى

؟زأرا-2!ريا.)هحلماغءن.،متر(22لأ5)."عءو

.يا-ك،ص!!؟صما"يونجيا-.-لا

مو!ل!انجب!!.ءي!01إ.--ا.كص.هامو..ولجكالاولمق-3ج

كا!منبو!،2امشيء3-كاسجءسلا!ء؟33

كوهبرمرسكليبمهـ8ج!!-لحي!شمانا08.لا،-را.
ص!؟.!و-.و.سلاالح!

أمريص!عما-سس،ميوالان1.ء-لالأ.كأ

!ئممال.لو3.

جز!شدلوريا...!!لإبرو3لأمتر(لو...حري)نج-صلم/*سران

01بافبانج+3

جل!اص!ا.\لدن..

خليهسججوأا"س-لماد:لكؤدانلى1*

!!

البنكاد.س..لى.ا.101لم.ند!9--،ءنولوك،لالا--ص

!لأىصا

ميا....ء،أ!!

تاص!لون*صكليهجاه8يودن6لاء.و

رو/ريلم!ءمارتبان!.ساوخون4ء

هسر.خزأش،ء3

الم!ئبمالي!برلارسفلالى!.ورأ.،

30،3لم!ي

الجتوبيةبربافل!فقالب!وفان،ءصصلاس

كوكولتلجزيرةور!!جريتثرهدثيناسيريمحلهـتونام!.لمص

كن!وفوي.عاميإ:بآن!وك

لأ+لمح!د،ا

جزراندمان5!ابملم

الشماليهءماليجزيرهيمص!؟!قتشابورا

بورمااثدمانبحرطلىاقيحزلوة+!الال!ع
ء؟،لح!!حم!ا/0"ا

السياسيةالخريطةنياوثادأنجىة!زيرةل!

تجداسكاجزيرة"

دوليةحدود-بنتنيك؟جز!س!ء،لملمخللج

إ-روقإر!خبيلمر!جوي*دأي!لد

سسئاحدلدلة!34..ةلم
سسعصصءعليثرعلره!

وطليةعاصمه!!ه5لم..:

ظلنئي احرىوبلداتمدن.!،لأشص"1ء

درجريرة

مستوىعنالارتماع+5!3شوكا"؟

العحردسطحميلى001002003004

ادولحه.الحدودفىمرحعاليستالحريطةهده

255بورما



بورما256

منللعديدمراكزتمثلبوذيةأديرةالقرىمعظمفيويوحد

الديمية.الممارساتجانبإلىالاجتماعيةالأنشطة

تمتدقدلفترةبالديريبقونالصبيانأنذلكأمثلةمن

بلوعهمابمسامسبةاحتفالعقبأشهرعدةإلىقليلةأياممن

تحلقألاحتفالأثناءوفيبيو.شنعليهيطلقالرشد،!عن

الفتياتأماأ!لدنيا.المؤقتلنبذهمارمزاالصبيانرؤوس

احتفاللهنيقامالبلوغسنفيالدخوليبدأنفعندما

بعدهسسلمننهتون،يسمىالأذناشعحمةبثقبخاص

ال!قراط.منزوجأول

منصعيرةمنازلفيالمدنس!ظنمنكثيرلعيش

الح!صميةالمؤسساتفييعملونو،الإسمنتأوالطابوق

بقدرالمدنحياةوتتميز.والتجاريةالصناعيةالمنشآتأو

فيبالحياةمقارنةوالثقافيةالترويحيةالأنشطةأكبرمن

معظهمأنغير.أسرعبخطىتتحركأنهاكما،الريف

أسره!امعوثيقةبصلاتأيضايرتبطونالمدنسكان

أ!ابالنسبةمهماأمراالدينويظل،العرقيةومجموعاتهما

حياتهم.طوال

نساءأورجالآ،الريفأوالمدنفي،عادةالناسيلبصر

قطنيقماشمنمصنوعمحكمطويلرداءوهو،اللونجي

بألوانبالنساءالخاصاللونجيويتميز.الشكلاصعطواني

لونجيويتميز.الجانبعسدوملتحمزاهيةوتشكيلات

.الأماممنويلتحممخططةبتشكيلاتأحياناالرجال

معقميصاالرجاليلبسكمارقيقا،قميصاالنساءوتلبس

منسترةأ!اشجايرتدي،الخاصةالمنامعباتوفي.اللونجي

أسقمالقامنمصنوعأطرأسغطاءوهووجوانجبواج،الحرير

.الخوصمنإطارحولوملفوف

بمثيلاتهنمقارنةالحقوقمنأكبرقدربورمافيأ!لنساء

باسمهاالمرأةتحتفظحيث،الأخرىالاسيويةالأقطارفي

.الممتلكاتحيازةفيزوجهامعوتتساوى،الزواجبعد

والشؤونالمصروفاتالأمتتولى،البورميةالأسرمعظموفي

بعضهنإنبل،المنزلخارجالنساءمنكثيرويعمل،المزأسية

بإدارتها.يقمنأوتحاريةأعمالآيمت!ش

الوجباتكلفيالأرزالبورميونيتناول.الطعام

يمكنكماالحار،بالفلفلالغالبفيالأررويطيبتقريبا.

السمكالبورميونويفضل.الخضراواتأوالسمكإضافة

أوالبقرلحميأكلونقلمالكنهم،والدجاجوالروبيان

فيالمستخدمةالمتبلاتوتشمل.خرىالأالحمراءاللحوم

ونجابى،والزنجبيلوالثومالبصلأطحومواالبحريةالأطعمة

الروبيانأوالسمكمنيصنعالمداقلأذعمعجونوهو

الموزفتشملالبورميينلدىالمفضلةأغوا!صهاأما.المحفوظ

باسمالمعروفةآسياشرقيجنوبوفواكهوالحمضيات

نز.ديوريا

كرةبورمافيألمحببةالرياضيةالألعابتشمل.الترويح

منجزءأيفىالضربيبيحالملاكمةمنونوعاالقدم

لعبةفإنهارئيسيةبصفةالمفضلةالجماعيةاللعحةأما.الجسم

منالمنسوجالقصبمنكرةتمريرعلىتعتمدالتيشنلون

.الرأسأوبالركبةضربهاطريقعنآخرإلىلاعب

شعبيةأكثرهاتستمرعديدةمهرجاناتالبورميونيقيم

أبريلفيوذلكالجديد،البوذيالعامبدءقبلأياملثلاثة

الناسيتراشقحيثغالبا،والجفافالحرارةموسمخلال

.مبتلونوجميعهمينتهيصاخباحتفاليبالماء

الاحتفالاتمنوغيرهالسنةرأسمهرجانويتضمى

تقليداتعدالعائمةالسوق

ليإنليدحيرةعلىمميرا

حيثبورما،أواسط

والصناعالمزارعونيتحمع

فىآخرونوأناسالمهرة

كلقواربداخلالممطقة

لتسويقأيامخمسة

كعكمثلمنتحاتهم

والسمك،الأرز،

،والحضراوات،والفواكه

والحرير.،الحقلوأدوات
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المحصولوهوالأرز،هناالساسمعظميزرعكدلك.مماتلةقرىفيالبورميينأغلبيعيشحيثإراوادينصواديعلىبقريةتحيطالأرزحقول

.الصورةأدنىفيالمستدقةالباجودةقمةوتنتصببورما.فيالرثيسى

فيهيشترك،الليلطواليستمربوييسمىعرضاالمتعددة

.والمهرجونوالمغنونالممثلون

فيهمممنبورماسكانمن08%نحويعرف.التعليم

ويفرض.والكتابةالقراءةمبادئأكثرأوسنة51عمر

عمرفيالأطفالعلىالمدرسةدخولالبورميالقانون

منالمجانيالتعليمفرصةالحكومةوتمنح،مشوات9-5

تلىالتيالمراحلفيالتعليمأنغير.الجامعةإلىالروضة

.الكبيرةوالبلداتالمدنفىإلالايتوافرالابتدائيةالمرحلة

إلىومندلايرانجونفيالرئيسيةالبورميةالجامعاتوتقع

والفنية.الأكاديميةالكلياتمنكبيرعددجانب

الافبورمافيالمعروفةالفنيةالأعمالمن.الفنون

أنحاءفيتنتشرالتى(أبراجشكلعلى)معابدالباجودات

علىأشهرهارانجونفىداجونشويباجودةوتعدالقو.

إلىالقبابذوالذهبيالهيكلذلكيرتفعحيث،الإطلاق

منالمئاتوهناكتل.قمةعلىالرخاممنمنصةفوقم99

الصناعأنإلىإضافة،باجانالقديمةبالمدينةالباجودات

وصناعةالخشبعلىبالنحتمشهورونالمهرةالبورميين

.والمجوهراتباللكالمطليةالأواني

والمناخالسطح

بريةمناطقثلاثإلىبورماتنقسم.السطحأقاليم

الجبلىالحزام2-الشرقيةالجبالسلسلة-ا:هىرئيسية

الأوصعط.الحزام3-الغربي

ولاوستايلاندعنبورماتفصلالشرقيةالجبالسلسلة

الضيقالطويلتيناسيريملمساحلالمنطقةهذهوتشمل.والصين

وتزخر.شانوهضبة،أندمانلبحرالشماليةالحدودعلى

كما،العالمفيوأليشبالياقوتأنواعأجودبأحدالمنطقة

نك.والىوالرصاصالذهبمنترسباتعلىتحتوي

علىكثيفةغاباتذاتمنطقةالغربيالجبليالحزام

منالجنوبيةالمنطقةوتتكونوالهند.بورمابينالحدودطول

إلىتمتديوماأراكانتسمىالمنخفضةالجبالمنمجموعة

الزراعيةالأرضمنضيقسهليحدهالذىخلئالبنغال

الغنية.

الشرقيةالجبليتينالمنطقتينبينيقعالأوسطالحزام

.الشمالأقصىفيبورماجبالأعلىويشمل،والغربية

م52881إلىالبلاد،فيقمةأعلى،رازيهكاكابووترتفع

منأساساالأوسطالنطاقويتكونالبحر.سطحفوق

إيراوادينهرويجري.وسيتانجإيراوأدينهريوادي

ألممفلإلىمنحدراالبلادأواسطفيكم2!...مسافة

فيالنقلخطوطأهميعدحيث،البنغالخليجفيليصب

إلى،ءكم05طولهيبلغالذي،سيتانجنهرويقعبورما.

يحصلالنهرينهذينومن،إيراوادينهرمنالغرب

الأرز.مزارعلريالمياهعلىالمزارعون

ويبلغبورما.مناطقمعظمالمداريالمناخيسود.المناخ

بورماوسطفيمندلاي،فيالحرارةدرجاتمتوسط
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،رانجونفييبينبينمايوأجو،فىم952وينايرفيم052

فيوتتعاقبيوأجو.فيم527وينايرفيم525الدلتا،على

الموسما2-الممطر،الموسم-أ:هيمواسماثلاثةبورما

.الحاراالمو3-البارد،

خلالهتهط!!الذيالموسماهدايستمرالممطر.الموسم

إلىمايوأواخرمنتقريبا،بورمافيكلهاالأمطاراكمية

منطقةمنكثيراالأمطاركميةوتتفاوتعامك!!منأكتوبر

،المثالسبيلعلى،مندلايمنصقةتشهدإذ،أخرىإلى

تينامميريمساحلتغمربينماسنويا،الأمطارمنسم76نحو

الرياحبسببهناالأمطاراتهطلوءصعما،01منأكثر

الموسمية.

منتصفإلىأكتوبرأواخرمنيستمرالباردالموسم

مستوياتها،أدنىإلىالحرارةدرجاتتنخففرحيثفبراير،

بورما.أنحاءمعظمافيمداريايظلالمناخأنرغ!ا

حوأكطإلىشبرايراخرأومنيستمرالحارالموسم

إلىالوسماهداخلالالحرارةدرحاتترتفعمايو.منتصف

بورما.منعديدةأجزاءفيم44.نحو

الاقتصاد

بصفةويعتمدناميااقتصاداالبورميالاقتصاديعد

العاملةالقوىثلثينحوتستوعبالتيالزراعةعلىرئيسية

المصانعوتسهم.الأراضياكافةالححومةوتمتلك.البلادفى

أجلاد.افيالصناعيالإنتاجنصف!بنحوالحكومية

المحصولرزالأيعد.السمكوصيدوالغاباتالزراعة

نصفمنأكثرالأرزاحقوأ!تغطهيحيثأجورما،الرئيسي

.الخارجإلىمسهكبيرجزءويصدر،الزراعيةالأراضي

وقصبوالفاكهةالخضراواتالأخرىاالمحاصي!!وتشمل

والقمحأحشاميةاوالدرةوالسمسماالسودانيأغولواالس!

معظموتزرع،والمطاطوالقطنوالجوتوالتبغوالدخن

.صغيرةمزارعفيالمحاصيل

نحووتختجبورما،مساحةنصف!نحوالغاباتلغطى

ويتما.التيكشحجرةخشبمنالعالميالإنتاجمن0%8

ومياههابورماأنهارفيوالصدفياتالأسماكصيد

البركفيالأسماكأجورمي!تامنالكثيريربيكما،الساحلية

أصقرى.باالموجودة

العمالىعشرمنأق!!أ!شاعةاتستوعب.التصنيع

للا!شهلاكأصسبالمصنعةامعظهموتخصص،البورمية

والمنسوجاتالمصنعةأ،طعمة1المنتجاتوتشمل.المحلي

للبلاد.الرئيسيالصناعيالمركزرانجونوتعدالسماد.ر

العمالةمن%أمنأقلالتعدينيستوعب.التعدين

الزنكتشملالعادنمنثروةبورمالدىو،البورمية

إشىبالإضافة،والفضةوالتنجس!توالصفيحوالرصاص

والصفير.الياقوتمثلالكريمةالأحجاراوبعضاليشب

يستغللمبورمافيالمعدنيةالثروةمنكبيراجزءاأنغير

والغازالنفطمنبورماإنتاج!لأيكادالطاف!.مصادر

الطاقةتوليدوحداتوتمدحاجتها.ي!!يأطبيعيا

الكهرباء،منحاجتهانصفمنبأكثرأسبلاداال!رومائية

النفططريقعنالطاقةمنأجاقيةاالنسبةتوفيريتمابينما

.الحجريأسفحمواالمبيعياوالغاز

ربرنحوالقطاعهذايستوعب.الخدمطتقطاع

الباقونويعمل،الإداريينمنومعظمهم،البورمي!تالعامل!ت

الصلةذاتالأخرىوالمؤ!سساتوالمستشفياتالمدارسفي

فىالعاملينكذلكعالقصاأهذايشملو.المجتمعبخدمة

.والاتصالاتأخقلارالتجارةمجالات

ثلثينحووالأرزالتيكشجرةخشبيش!!.التجارة

الأقطارإلىمعظمهايصدراختيبورماصادراتعائد

الآلياتفتشملاشئيسيةأ!ارداتاأما.ىالأصاالامميوية

الكثيريأتيحيثال!جميائية،والموادأصسمادواوالسيارات

علىالصارمةالحكوميةالرقابةتسببتوقدالياباد.منمنها

انتشارفي،الاستهلاكيةالسلعفيالحادوالنقصر،التجارة

اجهزةأصنافتهريبشمإذبورما،فىسوداءسوق

مقابلالبلادداخلإلىوالملابسوالتلفازالترالزمشورالمذياع

.وال!فيونوالجواهروال!رزالتيكشجرةخشب

النهريةبالقوارببورمافيالبضائعمعظهمتنق!!.النقل

الداخلية،المائيةالخطوطمنكم0008منحثرأعبر

الحديدية.والسككالبريةأطرتباأيضاأضقلىايتماحما

لجميعالصالحةالطرقمنكم.00027نحوبورماوفي

السككخطوطمنكم4؟003ونحوالطهقسأنواع

تتبعالبريةوالشاحناتالقواربأغلبأنومع.الحديدية

للحكومة.تابعةالحديديةالسككأنإلا،الخاصالقطاع

البورميينالسكانمنقليلعددإلاالسياراتولايملك

القوارببوساطةالمدنبينمنهمالعديديسافرحيث

تجرهاالتيالعرباتفإنالريفيةالمناطة!فيأما.النهرية

البحريةالموانئبينومن.للنقلالمألوفةالوسيلةتعدالثيران

وتعد.وستويومولمينوباسينرانجونبورمافيالرئيسية

فييوجدكمامهماللنقلومركزانهريا،ميناءمندلاي

دولي.مطاررانجون

وسائ!!علىالبورميةالحكومةتسيطر.الاتصالوسائل

أربع،يوميةصحفخمستصدرإذالجماهيريالاتصال

برامجوتبث.بالإنجليزيةوواحدةالبورميةباللغةمنها

ويملك.المحليةواللغاتوالإنجليزيةالبورميةباللغتينالإذاعة

الإرسالأنكما،البورميينمنفقط%4المذياعجهاز

.ام089عامإد!بورمافييبدأأصمأضلفازيمطا
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تاريخيةنبذة

أرضامتوطنمنأولمونقومكان.القديمةالعهود

.مق0003عاممنذالمنطقةإلىنزحوافقد،الحاليةبورما

وقد.وسيتانجسلويننهريمصبيمنبالقربواستقروا

منمؤخرا،أتواالذينالأقواممنكغيرهم،مونقومهاجر

وقد.الصينغربيجنوبالآنتمثلآممياأوامعطفيمنطقة

جاءبينماالسابالميلادي،القرنفىالمنطقةإلىالبايوجاء

القرنخلالوالشانوالكارينوالكاشينوالتمفنالبورميون

عنبمعزلهؤلاءمنقومكلوعالق.الميلاديالتاسع

الخاصة.ثقافتهعلىمنهمكلوحافظ،الاخرين

أناوراهتايسمىبورميحاكموحد،أم440عامفي

سنة،025مائقارباستمرتمملكةوأسس،المنطقة

فيإراوادينهرتمكللىالتيباجانعاصمتهاوكانت

لقومالثقافيةبالسماتالبورميونواحتفظبورما.وممط

الغزاةأنغير.البوذيثيرافادامذهبذلكفيبماوبايومون

وشتتواأم287عامباجاناحتلواخانقبلايبقيادةالمغول

خلالتونجووفيبورميةمملكةنهضتثم.المملكةشمل

شنهابثورةأسقطتلكنها،الميلاديعشرالسادسالقرن

.أم752عامالمون

يدعلىبورميةمملكةاخرتأسست.البريطانيالحكم

حروبثلاثأنإلا،المونثورةبعدألونجبايايسمىقائد

مقاومةبسببالمملكةانهيارإلىأدتالبريطانيينمع

وقدلبريطانيا.والإقليميةاضجاريةاللمطامعالبورميين

،أم826إلىام482عاممنالأولىالحرباستمرت

حيث،أم885عاموالثالثةام،852عامالثانيةواندلعت

تلكخلالبأكملهابورمابالتدريجالبريطانيوناحتل

.الحروب

إقليمابورماأصبحتبريطانيا،معالثالثةالحربعقب

بورماوشهدت.البريطانيونيحكمهاكانالتيللهندتابعا

نأغيرسريعا،واقتصادياسكانيانمواالبريطانىالحكمتحت

عنبورماانفصالإلىيدعونأخذواالبورميينالمتعلمين

أنشأالبورميينتذمرأثرعلى.مستقلةدولةلتصبحالهند

القرنمنالعشرينياتفىتشريعيامجلساالبريطانيون

فىالمشاركةمنيسيراقدراالمواطنينأكمسبمما،العشرين

الحكم.

حكمضدللمعارضةحدايضعلمذلكأنغير

قادالعشرينالقرنمنمطاإلثلاثينياتففي،البريطانيين

ثورةفيآلافعدةسانسايايدعىسابقبوذيراهب

الطلابأسس،نفسهالوقتوفي.النجاحلهايكتبلم

أجلمنللعملبورمالطلابالعامالاتحادالجامعيون

نو،ثاكينالحركةتلكقوادبينمنوكان،الاستقلال

عامطلابياإضراباالاتحادونظم.سانأونجوثاكين

عنبورمابفصلقامواالبريطانيينأنوبرغم.أم369

جزئيا،ذأتياح!صماالبورميينومنحواأم379عامالهند

الاممتقلالتحقيقأجلمناستمرتالمقاومةأنإلا

الكامل.

غزتأم(.459أ-)939الثانيةالعالميةالحرب

سانوثاكيننو،ثاكينوكان،ام249عامبورمااليابان

اليابانيينساعدالذيالبورمىالاستقلالجيع!شكلاقد

اليابانيونوأعلنبورما.خارجالبريطانيينإجلاءعلى

مقاليدعلىسيووالكنهم،أم439عامبورمااستقلال

اليابانيالحكمالبورميونفكرهالأمر،حقيقةفيالحكم

الشعبيةالرابطةالثاكينانوكون.البريطانيالحكممنأكثر

حيث،سانأونجالجنرالبقيادةللفاشيةالمناهضةللحرية

فيللحلفاءالأخرىوالقوىبريطانياالرابطةساعدت

.أم459عامبورمااسترداد

بعدبورمافيالسلطةإلىالبريطانيونعاد.الاستقلال

حزباأصبحتقدكانتالرابطةأنغير.اليابانهزيمة

منيتمكنوالمالذينالبريطانيينلمميطرةيهددقوياسياسيا

تعيينأم479عامفقرروامنها،مساندةدونالبلادحكم

البورمية،الحكومةلوزراءرئيساسانأونجالرابطةرئيس

الرابطةرئيسنائبوأصبحبورما.اممتقلالقبلاغتيللكنه

للوزراء.رئيمساالبريطانيونفعينه،للحزبرئيسايونو-

.ام489يناير4فيالكاملاستقلالهابورماونالت

كماام،489عامالحكومةضدالشيوعيينبعضثار

مختلفة،عرقيةمجموعاتأيضاالجديدةالحكومةحاربت

فأحرزت،البورميينمعظمتأييدنالتيونوقيادةأنإلا

عاميجرتالتيالانتخاباتفىكبيرانصراالرابطة

منالثواراستمرارمنالرغمعلىأم،569وام519

الحكومة.محاربةفىالعرقيةوالمجموعاتالشيوعيين

يونومؤيديبينانشقاقحدث،أم589عامفى

حربفيبورمابإقحامهددمما،الرابطةفيآخروجناح

بتشكيلوننىالجنراليونوكلفذلكأثرعلى.أهلية

النمووحققالنظامونفيفأعاد،مؤقتةعسكريةحكومة

عامالانتخاباتإجراءحتىوننيوحكم،الاقتصادي

رئيساوأصبحساحقا،نصراجناحهوحققأم،069

علىالسيطرةفيأخفقأنهغير،أخرىمرةللوزراء

علىللحفاظمحاولةوفي.والعرقيةالسياسيةالنزاعات

فيدماءإراقةدونالحكمعلىوننيالمشولىبورما،وحدة

لحكمثوريامجلساوأقامالدمشوروعلهت،أم629مارس

بورما.

ومجلسهوننيأراد.اشتراكيةجمهوريةبورما

يوليوفيفتاسساشتراكيا،بلدابورماجعلالثوري
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وكان،الاشتراكيللبرنامجالبورميالحزبام629

وبدأت.بورمافىبهالمسموحالوحيدالسياسىالحزب

الإنتاجفتدهورالاقتصادعلىمشددةرقابةتفرضالحكومة

بسببالاستهلاكيةالسلعواختفت،مشوأتلعدةالزراعي

المعوناتمعظمالحكومةورفضتالسوداء.السوق

والسياحالصحفيينزيارةعلىقيوداوفرضتالخارجية

الصحفكافةعلىاستولتأوأغلقتكماللبلاد،

أخمدتفقد،ذلكإلىإضافة.الأهليةوالمدارس

التمردراياتفارتفعت،السلاحبقوةالطلابيةالإضرابات

المجموعاتمنوغيرهماوالكاشينالشانصفوفبينعلنا

.ال!خرىالعرقية

نشأجديدأدممتورابورماأقرت،ام749مارس2في

بورمالاتحادالاشتراكيةالجمهوريةحزبرسميابموجبه

الدستورشأعادمدنيا،أصبحأنبعد،ونيونيرأسهوعلى

مقاليدبج!يعتمسكهفىأستمرالحزبأنغير،الانتخابات

المعوناتمنالمزيدتقبلفىالحكومةبدأتكذلك.السلطة

عامالحكومةرئاسةمنونيونيوالمستقال.الخارجية

يويوسمانمكانهوحل،للحزبرئيساظللكنهم،8191

للحكومة.رئيسا

تظاهرتأم،889عامفى.الحديثةالتطورات

بإنهاءمنادية،الحكومةضدالبورميينمنغفيرةجموع

نويونىألمشقاليوليووفيللبلاد.الواحدالحزبحكم

الإصلاحاتبعضأنيعتقدوكان،الحزبرئاسةمن

شأنهمامنالأحزابمتعددةانتخاباتوإجرأءالاقتصادية

شرطةقائد،لوينيوسينوحل.البلادمشاكلحل

،للحزبرئيساونيونيمكانالاضطراباتمكافحة

لملكنهيو،يوسانبدلللحكومةرئيساصاركما

منيوما17بعدفاستقالالاضطراباتإيقافيستطع

الحكومةرئاسةفيلوينيوسينبعدوجاء.الحكم

غيرأغسطس!،فيموجيومنجيدعىبارزقانونيوالحزب

الجيشأطاححيثسبتمبرحتىامشمرتالمعارضةأن

القانونأستعادةمجلصرمكانهاونصبالقائمةبالحكومة

الجيم!قتلوقدحديثا.تشك!قدوكان،للدولةوالنظام

الافوبعدهالعسكريالانقلابقبلالحكومى

المعارضين.

الرسميالاسسمالحكومةغيرتام989يونيوفي

إلىرانجوناسمعدلتكماماينمار،اتحادإلىلبورما

متعددةانتخاباتبإجراءالمجلسوعدوقد.يانجون

قبلولكن،أم099مارسفيبالفعلأجريت،الأحزاب

دأوللديمقراطيةالوطخيةالرابطهةزعيمةالمجلساعتقلذلك

وعلى.سانأونجألاستقلالقائدابنة،سوكىسانأونج

من%06الرابطةنالتفقدالزعيمةهذهاعتقالمنالرغم

نأغير،التشريعيةالجمعيةمقاعدمن%08و،الأصوات

السلطةتسليمعدمبحجةالبلادحكمفياستمرالمجلس

ساركذلك.اعتمادهيتمم!ضوبدستورو!حتى

ممنوغيرهمالرابطةزعماءأعتقالفينهجهعلىالمجلس

كتابةمنالمجلسعينهالجنةفرغت.ألانتخاباتفىفازوا

وجوديكفلالدستورأنورغم.ام499عامدستور

أيديفيالسلطةأبقىالمجلسأنإلاديمقراطيةحكومة

عامللسلامنوبلجائزةكيسوسانأونجنالت.الجيع!

وحقوقالديمقراطيةلتحقيقالسلميلكفاحهاأم199

المجلس.عنهاأفرح،أم599يوأجووفي.الإنسان

علىالاقتصماديةالإصلاحاتبفضلالبلادانفتحت

منكثيراتصدرفأخذت،والداخليةالخارجيةالتجارة

لاالنمووبطءالتضخممشاكلأنإلا،الطبيعيةالموارد

تقديمعنالكبرىالدولامتنعتوقد.قائمةتزال

استمر.الإنسانلحقوقالمجلسانتهاكاتبسب!المعونات

اتفاقيةإلىالجانبانتوصلحتىالثوارمحاربةفيالجيش

القرنمنالتسعينياتمنتصففيالنارإطلاقلوقف

العشرين.

الموسوعةفيملةذاتمقالات

آسيا

حليج،الشعال

يةلبوذا

يو،لتتا

لموضوعاصرعنا

نجونرا

لورماطريق

الحكمنظام-ا

المحاكم-حالوطيةالحكومة-أ

المسلحةالقوات-دالمحليةا!صمة-!

السكان-2

الطعامهـ-وأصولهمالسكالىعدد-أ

الترول-واللعات!

التعليم-زلدي!اخ

الفمولى-حلمعيشةاأمماط-د

والمناخالسطح-3

الس!اقاليم-أ

الماخ!-

الاقتصاد-4

الخدماتقطاعهـ-وصيدوالعاباتالرراعة-أ

التجارة-والسمك

المقل-زالتصميع-!

الاتصالوسائل-حالمعدين-ح

الطاقةمصادر

تاريخيةنبذة-5

أسئلة

بورما؟ديالرئيسيالمحصولمما-

البورميين؟معظمديرما-
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بورما؟فيالسوداءالسوقتنتشرلماذا-3

بورما؟فيالبضائعغالبيةتنقلكيور4

البورمية؟القرىفىدشاطاالمراكزأكثرما-5

البوي؟ما-6

تقريما؟بورمافيالأ!طهارهطهوليكثرالمواسمأيفي-7

بورما؟فيالفنيةالأعمالأشهرما8

بورما؟فيالحكمعلىيسيطرالذيالنظامنوعما9

أمريكيفضاءرائد.(-م291)8فرانك،بورمان

القمرحولدارتالتي8أبولوالأمريكيةالفضاءرحلةقاد

جيمسالفضاءرجلاالرحلةفيوشساركه.مراتعشر

)كيبكنيديكيبمنالرحلةبدأتأندرز.ووليم،لوفل

ديسمبرمن12فيبفلوريدا(الحاليالوقتفيكانفرال

داركذلك.نفسهالشهرمن27فيوانتهت،ام689

في7جمينيفىيوما41مدةالأرضحولولوفلبورمان

لقاءبأول7وجميني6جمينيقامتوقد.أم659عام

ميدانيامديرا8أبولورحلةبعدبورمانوأصبحالفضاء.في

الفضاءسفنبمركزالفضاءبمحطةالخاصالعمللفريق

منواستقالحاليا(.الفضاءلسفنجونسون)مركزالمأهولة

.م0791عامبرنامإلفضاء

ثم.م7591عامأيرلاينزإيسترنلشركةرئيساعمل

إير.تكساسشركةلرئيسنائباليعملام869عامتركها

المتحدةبالولاياتبانديانا،جاريفيبورمانولد

الأكاديميةفيتخرجهبعدالجويبالسلاحوالتحق،الأمريكية

حصلأم579عاموفي.أم059عامالأمريكيةالعسكرية

كاليفورنيامعهدمنالطيرأنهندسةفىالماجستيردرجةعلى

وفيالأمريكيةالعسكريةالأكاديميةفيمدرساعمل.للتقنية

الأمريكي.الطرانلسلاحالتابعةالفضاءأبحاثمدرسة

.ام629عامفضاءرائدوأصبح

سياسى.م(5491-0091)مارتن،بورمان

الحربخلالالنازيةألمانيافيالقادةأقوىمنكانألماني

الأولالمساعدعملام(.459-1)939الثانيةالعالمية

فيوساعدهتلر،لأدولف

البلاد.محياسةوضع

سص-ى7فيبورمانولد

بم-!-والتحقبألمانيا،هلبرستات

كورحهم!-غبرعامالنازيمابالحزب

ح!ء"عامفيوأصبح.أم279

"ممم!!7للأركانرئيسا3391

-!!هسرودلفقيادةتحت

3!!وبعد،وسكرتيرههتلرنائب

!رمانمارتنعامهعم!الإنجليزممجن

هس.مهاممنالكثيرليتولىبورمانهتلراختارأم149

الذيمنيقرروكان.ام439عامهتلرسكرتيرأصبحثم

فيعلمهودونهتلر،باسمالأوامرويصدرهتلر،يقابل

.الأحيانمنكثير

توفىبورمانأنالخبراءوبعضالألمانيةالحكومةتعتقد

بعضأنويعتقدون.الحربنهايةفيبألمانيا،برلينفي

وفي.رفاتههيام729عاموجدتالتيالمدفونةالرفات

غيابيابورمانمحاكمةتمتالحربنهايةبعدأم459عام

عليهحكمحيثبألمانيا،نورمبرجفيحربمجرمبوصفه

.باللإعدام

ألمانيفيزيائىام(.079-1)882ماكس،يورن

هذاويوضح.الكمميكانيكاتطويرفيكبيرادوراأدى

الجسيماتوحركةالذراتتركيبالفيزياءمنالقسم

مناصفةللفيزياءنوبلجائزةنالام549عاموفي.الذرية

لأعماله.تقديرافالتربوتامع

ودلويسالفرنسيالفيزيائىاقترحام429عاموفى

فىتتحكم،المادةموجاتالمسماةالموجاتأنبروغلي

الفكرةهذهقادتوقد.الذريةالجعسيماتحركات

عملياتنظمإلىشرودينجرأيرفينالنمساويالفيزيائي

.الموجاتميكانيكاتسمىفيزيائيةومفاهيمرياضية

بورنتوصلرئيسيةبصفةشرودينجراراءعلىواعتمادا

وجوداحتمالإلىببساطةتشيرالمادةموجاتأنإلى

ما.مكانفيجسيمات

البلوراتعلممجالاتفيأيضابورنساهم

جامعةمندكتوراهشهادةعلىوحصل.والبصريات

)حاليابألمانيابرلمملو،فيولد.أم709عامجتجين

1(.بولندفيروكلاو

و!صالعطلاتلقضاءشعبيمنتجعلورفماوت

عدديبلغبانجلترا.دورستساحلعلىمحليحكم

رمليةشواطئوببورنماوث.نسمة451)004سكانه

كما.والمسارحالسينمادورمنوكثيرومتنزهاتوحدائق

تعرفالانحدارشديدةالأوديةمنالكثيربهأن

إلىبورنماوثشممالالعاليةالأراضيمنوتمتد،بالسلاسل

بينماالملاحيةالخدماتتربطالصيففم!وفىالبحر.

مرتادويزورهمركزوهي.وسوانيجوبولبورنماوث

نيوفورست.:نظرا.نيوفورست

دورست.:يضاأنظرا

جرينلاندجزيرتيبعد،العالمجزركبرياتثالثةلورديو

بنحوسنغافورةشرقيبورنيووتقع.الجديدةوغينيا

ربعحواليويتكون.الشرقيةالهندجزرضمنكم،064
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هذهأرباعثلاثةأماماكيزيا،صتوجزءبرونايمنبورنيو

إندونيسيا.جمهوريةمنجزءفهوالجزيرة

2،كم803746حواليرنيوبومساحةتبلغ.السطح

مساحةوتبلغ2،ك!ا935و064الإندونيسيةبورنيووتغطي

حواليبورنيو(شمالباسماسابقاتسمى)وكانتصباح

2.كما765.5برونايمساحةوتبلغ2،كم102).81

والشماليالشماليأصساحلاامتدادعلىجميعهاوتقع

كابواسجبالسلسلتابورنيووتتخل!!لبورنيو.الشرقي

فيفتقعأسثانيةاأماأ!سط،افىالأولىوتقعوشوانر،

ارتفاعهاويبلغأ!كناباقمةفهيالقممااعلىأما.الجموب

ويعوق.اسماحليةالمنطقةمعظم.المستنقعاتتغطي

الأنهارامنكثيرمداخ!!المدحركةعنالنابخالطمي

شفيه،أصشمافياالساحلىعلى،برونايخليجأما.والموانئ

إبانمهمةياباسيةبحريةقاعدةاستحدموقدالموانئأكبر

ى!راجانغدهرارئيسيةالأنهارومر.أضانيةاالعالميةالحرب

نهر،الغربيةالإندونيسيةبورنيوفيأممابواسانهر،سرواك

وتستطع.الشرقفيماهاكامونهرالجنوبفيباريتو

هذهفيالإبحارالقصير(الغاطس)ذاتالصغيرةالسفن

داخلالشاطئمن،كمأ06حواليمسافةإلىالأنهار

الجبلية.المناطقفيالشلالاتمنكثيرويوجدالبلاد.

نأقب!كثيرةمناطة!فيبالجبالأضلاأجةاالهضابوتحيط

الممخفضة.الساحليةالأراضيإلىتنحدر

الآتيةالموسميةبرياحهيتميزقاريبمناخبورنيوتتمتع

حتىنوشمبرمنالمطرموسمايستمر.الهنديالمحيطمن

ل!تماأسساقصةأارالأمصاأاحميةوتتراوح،عامك!!منأبريل

إلىالسنويالمطرمعدلويصل3،سما533و2ء.

بمعدلم53وه21بينالحرارةدرجةوتتراوح3.لحم!ا503

!شويا.م725رةحرامتو!عط

العالم،فيالنفطمستودعاتبعفأغنىبورنيوتملك

ويطلق.بهاكثيرةأماكنفيأيضاالماساكتشف!وقد

.الماسنهروتعنيكماليمنتاناسمبورنيوعلىالإندونيسيون

أقليجعلهمماالخفيفةللصفرةمائلبورنيوماسلونأنغير

منكثيرأيضابورنيوفىويوجدإفريقيا.ماسمنقيمة

والمنجنيز،والحديد،،أسدهبوا،كالنحاسالمعادن

خمسينمنأكثرعلىال!ضيفةالغاباتتحتويروالقصدير.

أكثرالتيكشجرةخشبويعدالأشعجار،مننوعا

أيضابورنيووتتجففي.قيمةالغاباتهذهمنتجات

مادة)وهووالكادوالروطانوالكافورالجاوياللبانأشجار

الصمباغة(.فيوتستحدمالسنطشجرمنتستخرج

من8%حواليالجزيرةمنالغربيالمساحلينتج

الأخرىالصادراتوب!ت.المطاطمنإندونيسياصادرات

وجوز،ل!توا،رزلأوا،لقطنوا،نفللقرانجد،نيولبور

والتبغ.السكر،وقصبأغلفل،واوالقفافيز،،الطيب

يزرعونهفإنهمولذالبورنيوالرئيسيالغذاءالأرزيعدر

الفواكهبورنيوسكانويزرع.الحزيرة!ىم!صانح4!في

اليامونباتالسكر،وقصبأضخل(ام!)نوعأصساغواو

المحب.للاستهلاك

12بورنيوسكانيبلكلدد.ونشاطهمالسكان

بورنيوفييعيشون73%حوالىمنهمنسمةمليون

%25حوالىالماليزيةالمناطقفييعيعقبينما،الإندونيسية

فىيعيشون%2حواليوهمأحسكاناوبقية،الس!صانمن

وهمأ!دياكسونيينامنبورنيوسكانا.بروناي

بورنيوفيويعيشون،الاسيويالجنسصتفرعإلىينتمون

اندمجوقد.الجبالوفىأحساحلاامتدادعلى

والامميويةالصينيةبالشعوبأصساحليوناأصديا!صسونيورا

الدياكسوبنمعظماويدين.!جيرةدرحةإلىا/لأخرى

الكتابةمهاراتبعضهماويتقن.أضقليديةاالمحليةالأديانلا

انظر:.الخشبمنالجميلةالأشياءبعضوينحتونالقديمة

الدياكسونيون.

نيوبور

!عاصمة

أحرىمدد.

طرق

حديديةلسك-

حلالهـ

الدوليةالحدودلمحىمرحغاليستالحرلطةهده

حرء11،شوقا

شمالانص!!نصلأ!إتحد-لمه
ائحلس:!عوتاعول!الوملاأ،):6.-،سندعاد

بيحاوالىسري!شدر1وا.!آكنمغ

ملماي،ا

\؟،-الم6--!"-.

!7صري:!!ءلم--لاوالو

لبتولوصكاء-،ص؟/كاراكالى

سسو.+حوصن!ادسروأالمشننح!حلر

-!حي-!(ليريا!ا)

مممئاملاثنص؟الم

س+،*صوحلأكيملا!كإلاممحلئمإكلإل!اس*-ص-لم

.يرلأفييمص-!+ء-!!ليضتتا!ا!،عسءالاستواحط

،-ليلوجاتار"3(ولمجسيالد!)

حذلرة-يالدساس!

مالا!لاكؤ،!!3بمصصبا!*لاليكبا

بانجعمماتاكارالامالالح)/س/ص-لم

لاك!اميت!3

ص-------كا"لم-!لمسولاوست

9هـ.رأطلسص-أ/بليهاريه،لالجارماسينحريولرد)إل!وليسيا(

ميل0002004006
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كما.المسلمينمنالإندونيسيةبورنيوسكانومعظم

بانجارميسنمثلمدنفيالصينيينمنكبيرةأعدادتعيش

برونايفيالأوروبيينبعضويعي!ش.وبونتياناكوكوتشنج

.وصباحوسرواك

إنتاجفيرئيسيةبصفةبورنيوفيالصناعاتوتتركز

محطاتأضخموتوجدوتصديرهما.والمطاطالنفط

الساحلعلىوتاراكانباليكبابانفينفطةوتجهيزات

مادةوهيالتشيكلعمغأيضابورنيووتنتج.الشرقي

بورنيونعساءأما.العلكةصناعةفيتستخدمصمغية

.متعددةبألوانالجميلةوالحصرالقطنيةالملابسفينسجن

خطوطمنكمأ77حواليبورنيوتملك.النقل

الرئيسيةالطرقمنكم4لأ.2.منوأقلالحديديةالسكك

ويستخدم.المنتجاتلمعظممهمةنقلوسيلةالأنهاروتعد

وكذلكالثقيلةالاشياءلحملالماءجاموسأيضاالسكان

نقل.وسيلة

جزيرةالإندونيسيةالحكومةقسمت.الحكمنظام

الغربيةهي،قطاعاتأربعةإلىالإندونيسيةبورنيو

الأرزبورنيو.تلالأحدعلىالأررتح!دالدياكسونيينمنامرأة

بورليوسكالىمعظم.للجزيرةالرئيسيةالصادراتوأحدالرئيسيالطعام

.الجبالمناطقوكىالساحلامتدادعلىويعيشودالدياكسونيين،من

المجلسويعين.كاليمنتانوشرقوالوسطىوالشمالية

تلكحكامأوالمحافظينالإندونيسىالاممتشاري

المجلسأعضاءعدديتراوحمقاطعةكلوفى.المقاطعات

زالتوماعضوا.6و.04بينالحكومةتعينهمالذين

بورنيوداخلفيموجودةالتقليديةألمحليةالحكومات

أماماليزيا،منجزءينوسرواكصباحوتعد.الإندونيسية

.سلطانويرأسهمستقلفبلدبروناي

إلىالأوائلالأوروبيونيصلأنقبل.تاريخيةنبذة

الغربيالساحلعلىمحددةالتجاريةالمحطاتكانتاسيا

عشرالثالثالقرنإلىبرونايسلطنةتاريخويرجعلبورنيو.

اثارايجدأناليومبورنيوزائرويستطيع.الميلادي

إلىتاريخهايرجعالتيالجاوية-الهنديةللمستوطنات

المكتشفونوصلوقد.الميلاديالرأبكشرالقرن

عشرالسادسالقرنأوائلفيبورنيوإلىالأوروبيون

والأسبانوالبرتغاليونالهولنديونالتجاروصل.الميلادي

.الميلاديعشرالسابعالقرنفيهناكإلى

معظمعلىهولندااستولتعشرالتاسعالقرنفي

علىالسيطرةمنالبريطانيةالمصالحوتمكنتبالقوةبورنيو

عشر.التاسعالقرنمنتصففيالغربيةالشماليةالمنطقة

الجنوبيالجزءعنبرونايسلطانتنازلأم،841سنةوفي

جيمعي!يدعىإنجليزيلرجلسروأكوالمسمىأراضيهمن

فيساعدهعندماللسلطانصديقاأصبحالذي،بروك

،أم846سنةوفي.أراضيهفيعصيانحركةإخماد

شمالوأعلنت،لابوانجزيرةالبريطانيةالحكومةضمت

.أم888سنةبريطانيةمحمياتوبرونايوسرواكبورنيو

الراجاتعليهمأطلقالذين-وأحفادهبروكحكموقد

الحمايةتحتمستقلةدولةباعتبارهاسرواك-البيض

عينتوقد.الثانيةالعالميةالحرببعدحتىالبريطانية

للمناطقالرسميةالحدودوالبريطانيةالهولنديةالحكومتان

.أم198سنةبورنيوفى

فيبورنيوفيالساحليةالمناطقمعظماليابانيوناحتل

وسرواكبورنيوشمالوأصبح،الثانيةالعالميةالحربأثناء

برونايأماأم469لعشةالبريطانيالملكيللتاجمستعمرتين

بينالفترةوفى.بريطانيةمحميةبوصفهابحالتهافاحتفظت

إلىالإندونيسيةبورنيوتقسيمتمأم،949و4691

انتهتوقدهولندا.تعززهاذاتيحكمذاتوحدأت

بورنيوأصبحتعندما،ام949سنةالهولنديةالسيطرة

انضمتأم،639مشةفىإندونيسيا.جمهوريةمنجزءا

برونايوظلتماليزيا،إلىوسرواكبورنيو()شمالصباح

أصبحتعندماأم،849سنةإلىالبريطانيةالحمايةتحت

مستقلة.دولة

ماليزيا.إندونيسيابم،برونايأيضا:انظر



نلبوروا264

الصلابةغايةفىفلزيلاكيميائيعنصراليورون

سطحعلىمتعساويةقليلةبكمياتوينتشركا.رمزه

للبورونأئيسيةاوالمصادر.الأماكنكلفيالأرض

عنتنتجالتيالمعدنيةأضرسباتاهيالبورونومركبات

وتوجد.الأخرىالمائيةوالمسطحاتالبحيراتتبخر

وتركيا،المتحدةالولاياتفيكبيرةبورونترسبات

الجنوبيةأمريكافيوشريط)سابقا(،السوفييتيوالاتحاد

ال!رجنتين.إلىبيرومن

عدةوله،للنباتاتالجيدأطنموضروريوالبورون

منالفولاذإلىالبورونإضافةوتزيد.صناعيةاستعمالات

نظيرويستعمل.العاليةالحرارةدرجاتعندوقوتهصلادته

بسببيةأخوواالمفاعلاتفي01البورونالمسمىالبورون

مركباتوتستعم!.النيوتروناتامتصاصعلىمقدرته

شىالموريكوحمضالبورتامث!!والأكسج!!البورون

والمينا،،والصابون،والمنظفات،للحرارةالمقاومالزجاج

نتريدوالنيتروجينالبورونمركبويسمى.والأدوية

مادةويستعمل،المعروفةالموادأصلدأحدوهو،البورون

كاشطة.

الذريوعددهوالأسود.البنيبينالبورونلونويتراوح

تبلثباتاالأكثرشكلهوفى.8101.الذريووزنهء،

.م0643.غليانهودرجةم018/52الانصهسهاردرجة

3.العمماج!ا342.كثافتهتبلغم02حرارةدرجةوعند

بصفته:ميزهالبورونفص!!منأولوكان.الكثافةان!:

أ!يسجوزيفاصفرنسياناالعالمانأم،808عامعنصمرا

ثينارد.جاكوولويسلوساكجي

ماازدطوأكثرها،الإفريقيةالدولأصغرمنيورولدي

212السكانيةالكثافةمتوسطيبلغحيثبمبالسكان

لكلالنسبةأضعافتسعةحواليأي2،كملكلشخص

فيحضريتجمعأكبروهيبوجومبورا،عاصمتهاإفريقيا.

البلاد.

.والصناعاتالمعادنمنقليلبهفقير،قطربوروندي

الزراعةأ!يبوأساالأمطاربسببالتعريةإلىتربتهاتعرضت

مافقطينتجون،مزارعونبورونديسكانمعظم.البدائية

البحر،عنبعيدابورونديوتقعغذاء.منأسرهميكفي

الرغموعلى.الثمنباهظالبحارعبرالبضائعنقلفإنولذا

تتمتعأنهاإلا،مباشرةالاستواءخطجنوبموقعهامن

جبلي.بلدلأنهابمالبرودةإلىمائلمعتدلبمناخ

الهوتومجموعةإلىبورونديسكانمعظمينتمي

مجموعةتشكلبينماالباهوتو.أحياناعليهمويطلقالعرقية

لكنها،أقليةالوتسيأحياناتسمىالتي،العرقيةالتوتسى

الهوتو.علىوسيامسيااقتصادياتهيمن

السونمرالقكل!حمبه!بهح!!!اثلوختهبرا

(.مدتسالرللأحكلؤإمسا!حسم !أ!رونديى.،صء-! نزاليالم!زوائير!جض

أنحولالمجلي!

نلىيروبو

طرف-

الوط!يةالعاصمة!

أهحر!مدلى.

المحر!مطحمسنوىع!الارنالاع،

الدوليةالحدودلمحىمرحغاليستالحرلطةهده

وأ،أورونديتشكلالماضيفيبوروندي!صانت

وصايةتحتأقليما،أوروندي-رواندامنالجنولىأخصفا

برواندا،حاليايعرفماأمابلجيكا.وتديره،المتحدةالأم

أصبحثم،الشمالىالنصفأورواندايش!صلكانفقد

ورواندا.بوروندي،مستقلينبلدينأم629فيالجزآن

ينتخبهرئيسبورونديحكومةيرأس.الحكمنظام

فيتساعدهوزارةالرئيصرويعين.أعوامخمسةلمدةالشعب

،بورونديفيالتشريعيةالهيئةوتتكون.الحكمبأعباءالقيام

ينتخبهمعضوا،81منالوطنيةالجمعيةتسمىالتي

الشعب.

ستةحوالىبورونديسكانعدديبدغالسكا!.

إلىمنهم85%وينتمي.نسمةالمليونونصفملايين

مجموعةإلى%ا4وحوالى،العرقيةالهوتومجموعة

منوهمال!توا،باسمالسكانبقيةمعظميعرف.التوتسي

العربمنصغيرةمجموعاتأيضاتوجد.الأقزام

نأمنالرغمعلى.بورونديفىوالأوروبيينوالاسيويين

فيالثروةمعظميحوزونأنهمإلا،أقليةيشكلونالتوتسي

العديدويمتلك.والجيشالحكومةعلىويسيطرونالبلاد،

فمزارعونالهوتوأما.المواشىوبعضالأبقارالتوتسىمن

فمعظمهمالتواأما.ألصرهمقوتيكفيمافقطينتجون



265بوروندي

العديديقوم.البريالطعاممنأنواعاويجمعون،يصطادون

المحاصيل.وزراعةالخزفبصناعةحاليامنهم

ويتحدث.الرسميتاناللغتانوالكيرونديالفرنسية

البانتو.لغاتإحدىوهي،الكيرونديالسكانمعظم

وتدير.كاثوليكنصارىالسكانمنالعظمىالغالبية

.المدارسمعظمالكاثوليكيةالرومانيةالتنصيريةالجماعات

وتمتد2.كم834.27بورونديمساحةتبلغ.السطح

هذهوتشمل.العطمالأخدودطولعلىالغربيةحدودها

.روسيزيونهرتنجانيقابحيرةمنالشماليالجزءالمنطقة

إلى،الواديمنلبورونديالغربيالشماليالجزءويرتفع

معظمويتكونالبحر.سطحفوقم0682.منأكثر

ماوعادة.بركانيةصخورمنبورونديغربفيالسطح

خصبة،البركانيةسط!إلهضبةعلىالمتكونةالتربةتكون

الموادمعظمجرفتالمنطقةهذهفىالغزيرةالأمطارأنإلا

إلىالبدائيةالزراعةأساليبأدتثم،المفيدةالكيميائية

وتعريتها.التربةإنهاك

ووسطشرقيالانحدارشديدةهضابوتغطي

وتنتج،الجروفأسفلفيمستنقعاتوتتكون.بوروندي

تلكمنأفضلمحاصيلالمستنقعاتهذهمنبالقربالتربة

أخرىمرتفعاتوتغطي.بورونديغربفيتنتجالتى

.بورونديجنوب

الأخدودفىبوجومبورأفيالحرارةدرجةمتوسطيبلغ

فيالحرارةدرجةمتوسطويصل.م23حوالىالعظيم

المتوسطويبلغ.م751البلادمنالغربيةالجبليةالمناطق

فيالحرارةدرجةمتوسطيبلغ.سما05للأمطارالسنوي

موجزةحقائق

.جومبورادو:صمةلعاا

والفرنسية.الكيرولدي:الرسميةاللغة

كم،241حنوب-شمالمسافةأبعد2.كم834.27اللساحة:

كم.217عر!،-شرق

221الكثافةنسصة،516"...أم699السكانتقدير:السكان

إحصاءحضر6%،الريف!يأ./!التوزب2،كملكلشخص

000.042.7م1002السكانتقدير)73،913.5.أم:،99

)الكاسافا(،والمنيهوتوالفاصولياالموز:الزراعة:الرئيسيةا!لنتجات

.الشاي،الحلوةالبطاطا،الشاميةوالذرة،الماشيةوالق!هن،،البن

العذبة.المياهسمك:السمكصيد

اللونيعطى،الوسطفيبيضاءدائرةمنبيضاء،شرائطتمتد:العلم

منالأخضرواللون،الدائرةأسفلومنأعلىمنالأرضيةالاحمر

يحعهاحمراء،نجماتثلاثالدائرةداخلوتوجدويسارها.يمينها

العلم.انظر:الأخضر.اللون

انطر:؟الصغرىالوحدةلمعرفة.الفرنكالأساسيهالوحدة:العملة

.النقود

للأمطارالسنويوالمتوسط.م052الهضابمنطقة

أسم.02

المنيهوتالفاصوليا،الموز،السكانيزرعالاقتصاد.

ويربي.لغذائهمالحلوةوالبطاطاالشاميةالذرة)الكاسافا(

تزرعالتيالمحاصيلأهمالبنويعد.والمواشيالأبقارآخرون

والقطن.،الشايالأخرىالصادراتوتشملللتصدير.

والنيكل.النباتيالفحممنخاماتبورونديفيتوجد

الأراضيفيالذوبانسريعالروبستاالبنالسكانيزرع

سطحفوقامر004حواليإلىارتفاعهايصلالتى

فى،قيمةالأكثروهو،العربيالبنيزرعونبينماالبحر،

ما0042بينماارتفاعهايتراوحالتيالأرأضي

البحر.سطحفوقام08؟0و

محصولويبلغ،للسكانمهماغذاءالسمكيعد

منمتريطنآلافتسعةحواليتنجانيقابحيرةمنالصيد

.عامكلاللأس!اك

توجدلاكما،معبدةغيربورونديفيالطرقمعظم

بحيرةعبرالبواخروتحمل.حديديةسككخطوطبها

أهمالبر،ثمارتجمعبورونديفي،البنمزارعفىالعاملاتإحدى

للتصدير.تزرعالتىالمحاصيل
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تنزانيا،فيوكيجومابوجومبورا،بينالبضائعتنجانيقا

فيويوجدسالقا()زائيرالديمتمراطيةالكونغوفيوكاليمي

دوشي.مطاربوجومبورا

الثمنباهظةالحدودخارجبورونديتجارةتعد

السفنمناجضابوتفريغهااشحنيجبلأنهبموصعبة

وجهتهاتبلغأنقبلى،عدةمراتالحديديةالنقلوعربات

النهائية.

أ!أوأصوااشعبي!صونأنالمحتم!من.تاريخيةنبذة

فيهساكعاشواوربما.الآنببوروندييعرفماسكان

الأمرانهايةفىالهوتوشعبوأصبع.التاريخقبلماعصمور

متىالمعروفغيرمنأنهإلا؟بورونديفيمجموعةأكبر

المنطهقة.إلىجاءوا

أضوتسياغزاالميلاديعشرالخامسالقرنبحلول

منقوةأكثرالتوتسيكانإثيوبيا.جهةمنبوروندي

أخوتصي،اأجلىمنالمحاصيلىزراعةعلىوافقواالذينالهوتو

مجموعةأدالأإأعوتو؟احمايةعلىالتوتسيوافقوبالمقابل

ظلواالجانوا،لاس!تعرفالنبلاء،طبقةمنصغيرة

غيرأضوتسياسلالةمنالحانواينحدرر.بورولدييحكمون

ررح!صمواوأ!قدالهوتو.أوالتوتسيمنيعتبروالمأنهم

ولبوروندي.عريضاثراءوحازواوالهوتو،التوتسيمن

يقيدونالجانواأنغير،الموامياسمعليهيطلقملك

سلطاته.

الانالمعروفةالمنطقةالألماناحتلأم798وفي

السابقفىتعرفالتيالمنطقةوكانت.وروانداببوروندي

إفريقياشرقإقليممنجزءا،أوروندي-رواندابا!مما

الأولى،العالميةالحربوإبان،أم619وفي.الألمافي

-روانداأصبحتأم239وفيالبلاد.بلجيحااحتلت

إقليمانظر:بلجيكا.تديرهالانتدابتحتإقليما،أوروندي

لتصبحأورونديصوتتأم469في.الانتدابتحت

جمهوريةلتصبحروانداواقترعت.المستقلةبورونديمملكة

يوليومنالأولفىمستقلتيندولتينأصبحتاثمرواندا،

علىسيطرواقدحينئذالتوتسىوكان.أم629

.لوروندي

بينالمتبادلالظنسوءأدىبوروندياستقلالعقب

حيثبمالمنطقةفيمستمراضطرابإلى،والتوتسيالهوتو

اغتالأم659وفي.التوتسيحكمالهوتوعارضت

وقتوفي.موينجنداندربييرالوزراءرئيسمتعصبون

علىأصاراالجيحقمنمتمردونأطلقنفسهالعاممنلاحق

ولكنأجوبولد،شفى.نجنداندومويخليفةبيها،ليوبولد

.بورونديفيالجيمققائدمايكامبيروماي!!محلهحل

لورونديوأعلنبالملكمايكامبيروأطاحأم669وفي

ثورةأدتأم729وفيرئيسا.نفسهونصب،جمهورية

مائةحواليمقتلإلىالتوتسيضدأ!وتوابهاقام،فاشلة

أصبحأم769وفيالهوتو.منمعظمهمشخص،ألف

منمجموعةقادأنبعدرئيسا؟لاجازاباتيستاجالىالعقيد

مة.الح!صضدالجيشضباط

لصللبلاد،جديدادستوراالناخبونأقرأم181في

المجلسانتخبأم829فيوطشي.مجلممقيامعلى

.أم659منذبورونديفيتشريعيةهيئةأ!أولاعتاره

حكومةبينباجازا،قيادةتحتأ!لاقاتاتدهورت

حيثالنفوذبمذاتأحصاثوأج!صيةاأ*ضيسةوالوروندي

أدى.الحكومةمنإذناتحتاجأصلواتاإقامةأصبحت

معالعلاقاتبسببالجيمق،صفوففيالرضاعدم

،أم879سبتمبرفيبباجازاا!لإطاحةإلىأح!صيسة،ا

إتاحةأجلمنوعملباجازابيويوالييرالرائدخلف

دستورابورونديأقرت.بورونديفيأ!جردينيةحريات

أولوجرت.أم299مارسفيحديداديمقراطيا

زعيمفيهافاز،أم399يونيوشيبالبلادرئامحيةالتخابات

الهوتو،من،ندادايملتشورأرريمقراطيةاأجاصالحبهة

العامنفسمنأكتوبروفي.لبورونديوأصترئيسئا

أعقب.انقلابيةمحاولةفيأضوتسىاالجنودبعضاغتاله

ينايروفي.واسعةعرقيةأهليةحربالمحاوأ!ةهذه

أيضا،الهوتومننتاياميرا،سايبرينأجرلماناع!تأم،499

نتاياميرالقيالعامنفسمنأبريلوفيأطبلاد.مؤقتارئيسا

بعدمصرعهماهيبارماناجوفنالاشوانديوالرئيس

مطارفىهبوطهاأثخاءتقلهماكانتالتيالطهائرةإسقاط

نتبانتجينا،سلفسترالبرلماناختاراندا.روعاصمةكيجالي

العرقيةالعنفأحداثلاتزالجديدا.رئيساأ!وتوامن

.بورونديشيم!صانهاتأخذ

.رواندا،أوروندي-ارواند،بوجومبورا:أيضانظرا

09لنحواسمالبورونياشجرة.شجرةالبوروئيا،

فقط.أ!متراليافيتنموالحمضياتفصيلةمننوعا

الأصلىاموطحهاعطرةقرمزيةأرهارداتصسيرةشحيراتالبورونيا

حدا!!.لباتاتبوصفهاوتزرعأستراليا
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الخشنة.الفقيرةالتربةذاتالمروجفيشائعةوالبورونيات

البورونياتومعظمأمشراليا.غربيفيمعظمهاوينمو

أردغذات،عطرة،قرنفليةازهارذاتصغيرةشعجيرأت

أسدية.وثمانيبتلات

وبخاصةالبورونياأشجارالأستراليينمنكثيرويزرع

الشابوهووالنوع.العوةلرائحتهااللونبنيةالبورونيا

الغامق.ولونهالفواخلعطرهعاليةقيمةذوالبلديالورد

فقط.سيدنيميناءمنطقةحولوينموجدانادروهو

زرقاء،أزهارذوكورلسنبورونياالمسمىالاخروالنوع

أستراليا.وغربيفكتوريامنالجافةالأجزاءفيوينمو

الأسماك!نمختلفيننوعينعلىيطلقاسماليوري

بأبىالشهيرالأحمروالبورياللونالرماديالبوريهما

بينطولهيتراوحفضيأزرقلونهسمكالأولوالنوع.ذقن

إذا،وأسنانهصغير،وفمحادغيررأسولهسم06و03

بالقربكبيرةبأعدادويعيشجدا،ضعيفةتكون،وجدت

تقريبا.والامشوائيةالمعتدلةالمناطقجميعفيالشواطىءمن

وهوانحطط،أوالشائعالبوريسمكفهوالثانيالنوعأما

كجم.وه5.4بينماويزن،والأفضلالأكبر

البوريويكثر.لضي-أزرقلونهمكتنزحسملهارماديةبوريسمكة

الطعم.لذيدولح!هالدافئةحمئالمناطقفىالرمادي

صغيرسمكفهوالأحمرالبوريأوذقنأبوأما

وله،الدافئةالبحارفىعادةويعيشزاهيةألوانذوالحجم

البربلعليهمايطلقمجسانله،ضعيفةوأسنانصغيرفم

كخيطين.ذقنهمنيتدليان

أيضايسمىالبوريكحمض.حمصاليوردك،

معروفعفمويلاضعيفحمض،حمفالبوراسيك

فيويستخدم30!3+الكيميائيةوصيغتهمطهرا.باستعماله

ولكن.البسيطةوالجروحللحروقملطفاودهاناالضمادات

وهو،الكبيرةللجروحالبوريكحمضاستعمالعدميجب

رئيسيةبصفةالصناعاتفيويستعمل.ابتلعإذاسام

.الأخرىالكيميائيةالموادتحضيرعندمقوماعنصرأ

الجلد،وصناعة،الحشريةالمبيداتفيكذلكويستعمل

صناعةوفي،الخشبوحفظ،والصابون،والدهانات

بمعالجةالبوريكحمضتحضيرويتم.والزجاجالسيراميك

وأالهيدروكلوريكبحمض.704!2"دم+ها)5البورق

مسحوقاأولهالونلابلوراتويكون.الكبرتحيكحمض

الماء.فييذوبأبيض!

سفر.،راعوثانظر:.بور

ئيفيزيا.(4791-4981)ثناراتيندسابوز،

نظاما،أينشتاينألبرتمعبالاشتراكطور،هندي

بوز-إحصاءالانيسمىالكملميكانيكاإحصائيا

لاالتىالجسيماتعلىالنظامهذاينطبق.أينشتاين

وتسمى.الكميالفراغنفسمنواحدمكانفيتنحصر

بوز.ناثساتيندرااسمعلىالبوزونات،الجسيماتهذه

البوزون.:انظر

لماكسالأسودالجسمقانونحولمقالةبوزنشر

الفموءكمياتوفرضيةبلانكقانونبعنوانبلانك

أينشتاين.مبنلبرتللعملالمقالةهذهقادتهوقد(.291)4

الإحصائيةالميكانيكامجالاتفىأيضابوزعمل

بلوريةونظرياتللأيونوسفيرالكهرومغنطيسيةوالخصائص

الموحد.المجالونظريةالسينيةالأشعة

فيوعملبالهندكلكتافيبوزناثساتيندراولد

لقبعليهأطلق5891عاموفيودكا.كلكتاجامعات

الهند.أمشاذ

.(م899-049هـ،883-923)نيجالبوزا

من.العباسبنإسماعيلبنيحيىبنمحمدأبوالوفاء

بوزجانفيولد.والرياضياتوالفلكالهندسةعلماءأشهر

واشتهراسمهلمعحيثبغدادفىوعالقوانتقل،بالعراق

بحوثعلىالبوزجانيزادوالرصد.والتدريسبالتأليف

بالجبر،الهندسةلعلاقةأساساتعتبر،زياداتعدةالخوارزمي

المثلثية.النمسبوضعمنأولوهو

عديدةكتبوله،الرسمفنوإبداعاتهإنجازاتهشملت

الصانعيحتاجهمماالآلاتواستعمالالهندسيالرسمفي

الكامل،منها:المؤلفاتمنالعديدله.الهندسةأعمالفي

كتبتفسيركتاب؟التعريفاتكتاب؟الهندسةكتاب

.العراقفىتوفي.والمقابلةالجبرفىالخوارزمي

والمسلمين.العربعندالعلومأيضا:انظر

كانالذيالممرهوبوزمانممرممر.بور!ن،

إلىعبرهيصلونعشر،التاسعالقرنستينياتفيالمسافرون

.المتحدةالولاياتفىوإيداهومونتانافيالذهبحقول

رز!لأكاض*كأ"ير
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فورتالانيسمىمابين07!كماحوالييغطيالممركان

الممروسمي.مونتانافرجينيا،ومدينةويومينج،لارامي

.أم863عامبدأهالذيبوزمانجونباسم

الشمالإلىبوزمانممرطولعلىغرباالناسسافر

فيواتجهواباودرنهرعبرواآ،لاراميفورتمنالغربي

نهرعابرينغربااتجهواثم،هورنبيججبالأطرافموازاة

جالاتين،نهرثم،بوزمالىممروعبر،ويلوستونهورنبيج

فرجينيا.مدينةلاتجاهجنوبااتجهواماوسرعان

بوزمانممرسدأج!!منالسيوكسهنودحارب

يهاجمونفكانوا،عندهمالرئيسيةالصيدأراضىلاختراقه

إبقاءالجيشوحاولالممر.طولعلىباستمرارالمسافرين

.أم868عامالممروأغلق،يست!إولبممفتوحا،الطريق

استعمالتكساسفيالماشيةمربوبدأأم877عاموفي

ويومينج.ومونتاناإلىقطعانهمالنقلالممرهذا

يبلغلوأسدا.وسصغربيفارتالوعلىتقعمدينةلورظ!

واطعاددأ،أ،ت1بورناتتت!.نسمةء57)001سكانهاعدد

مبادوعدة،جامعتانالمدينةفيوتوجد.النقلومعدات

.م008سنةنحوبنيتقدلوزنانتكونأنويرجح.تاريخية

للحكومةالمناوئةالاضطراباتأسفرت،أم569يونيووفي

،إصلاحاتإدخالعنأخرىبولنديةمدنوفيبوزنانفي

أكبر.ودينيةوتعليميةاقتصاديةحريةالسكانومنع

وقعتبإنجدتراديسسترشايرفيموقعفيلديورورت

وأسرةيوركأسرةبينالصراعأنهتالتىالمعركةفيه

ملوكانظر:.أمء48عامإنجلتراعرشعلىلانكستر

شعبه،منمكروهاالثالثريتشاردوكانوأيرلندا.بريطانيا

تيودور،هنرياتخذفقدث!اومن،نبلائهمنالكثيرومن

بمقاتلته.قرارهاللانكستريةالمجموعةوقائدريتشموند،إيرل

إلىليصلصغيرجيعقرأسعلىفرنسامنأبحروقد

بدلأالمحليونالقادةإليهانضمحيثويلز،فيهافنميلفورد

ريتشاردجيشمعبجيشههنريوتقابل.ضدهالقتالمن

علىستانلياللورديقودهاقوةهناكوكانت،بوزورثفي

فأمرستانليولاءمنواثقايكنلمريتشاردأنإلامنهمقربة

تحركاتلمراقبةأخرىقوةبقيادةنورثمبرلاندالدوق

هنريجيشعلىالهجومريتشاردراقبوقد.!شانلي

رفضنورثمبرلاندأنإلا.إليهلينضمالنورثمبرلاندوأرسل

جناحستانلىقوأتهاحمتعندمالمجدخلولمالانصياع

مصرعهم.بيتهأهلومعظمريتشاردولقي.هنريجيش

السابع.هنريباسموتوجالعرشتيودورهنريواعتلى

شجاعةالشالثريتشاردمسرحيةفىشمكسبيروصعف

رائعا.وصفابوزورثمعركةخلالريتشارد

منكبرىمجموعاتثلاثإح!ىالبورون

اللبتونهماالأخريانوالمجموعتان.الأوليةالجسيمات

البوزوظتأهميةالبوزوناتأكثروتدعى.والكوارك

بينالقوىتنقلوهىأصغر،أجزاءأ!ايعر!ولاالأساسية

بينماالبوزونالجسيماتأحديطلقحيت،الجسيمات

.أخرىجسيماتتمتصه

وهي:البوزونمنفةمعروأساسيةأنواعثلاثةوهماك

وتنقل.الضعيفةالبوزوناتأووالويكونوالقلونالفوتون

الكهرومغنطيسية،القوة-ضوئيةحسيماتوهى-الفوتون

نوعالوي!صنوتغير،ال!ضاركب!تالقوةالقلونتنقلبينما

منآخريننوعيناكتشافالطبيعةعلماءويتوقع.الجسيم

ينقلأنهويعتقد،الجرافيتونأحدهماالأساسيةأجوزوناتا

الكتلةمصدرأنهيعتقدهيجزبوزونهوووالاخر،الجماذلية

.الجسيماتامعفمأتحملهاالتي

الذراتلكلالداخليةأصدوراناحركةوتقاس

أيهوفالبوزون.الدومةيدعىتقويميبمقياسوالحسيمات

،1)الدوماتمنصحيحةعدديةقيمةأ!هحسيماأرذرة

الأخرىوالجسيماتاسذراتاأح!ليكونبيمما3،..(،2،

باسموتعرف..(.2،3،2)الدومةقيمةنصف

دومةقيمةلهافيرميوناتوال!ضاركواللبتون.الفير!ون

.2تساوي

الهنديالفيزيائيمكتشفهاإلىالبوزوناتتسميةوتعود

طورالعشرينالقرنمنالعشرينياتففيبوز.ناثساتيندرا

نظريةأينشتاينألبرتالمولدالألمانيالفيزيائيمعبالتعازنبوز

.الجسيماتهذهسلوكتفسىإحصائية

.ناثساتيندرابوز،بمالفوتون،القلون:أيضاانظر

مؤلف.(م04715971)جيصم!،يلبوزو

حياةلمميرةالأرحبنروععلىيعدماكتب،أسكتلندي

عمويلحياةسيرةوهي:الإنجليزيالأدبفي

أساساترتكزشهرتهأنوبرغمأم(.197)جونسون

فيالإنجليزيةكتابأعظم،بجونسونعلاقتهعلى

لبوزويلأنإل!،عصره

.ساحرةشخصية

الخاصةيومياتهوتكشف

عن،بالحيويةتتدفقالتس

كما.وتجاربهأفكارهأدق

عنمذهلةلصورةت!صشف

بينما،المتناقضةشخصيته

المزاجوتقلبالنشاط

والعاطفةأضدينواوالشهوة

بوزويلجيمس.الصادقة
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وكان.مرموقلقاضبأسكتلنداأدنبرهفيبوزويلولد

الأدباء،ينالهاالتيالشهرةيكتعسبأنطموحهمنتهى

بوزويلوقابل.الرجالمشاهيرمجتمعفىويندمج

.ام763عامالصغيرةلندنمكتباتإحدىفيجونسون

،أم766و7631عامىبينأوروباإلىبوزويلوسافر

كماروسو.جاكوجانفولتير،:مثلالمشاهيرقابلحيث

بحماسوساند،باولىباسكالالكورمميكيالوطنيقابل

واكتعسب.جنوةجمهوريةعنللاستقلالكورسيكاكفاح

كورسيكاوعح!كتابهنشرعندماشهرةبوزويل

ام(.)768

عامأدنبرهفيالمحاماةمهنةممارسةبوزويلبدأ

يكثرجعلاهجونسونوصداقةلندنسحرأنإلاام،766

فيجونسونصحبام773عاموفى.لندنزيارةمن

وصفابوزويلويروي.الأسكتلنديةالهبريدزجزرإلىرحلة

الهبريدزإلىرحلةيومياتكتابهفيالرحلةلهذهشائقا

ام(.)785

بمعاونةبوزويلقامأم،784عامجونسونوفاةبعد

سيرةلكتابةالصعبةمهمتهفيمالونإدموندالكبيرالمفكر

حياةسيرةكتابةقراربوزويلاتخذوربما،صديقهحياة

سنواتفخلالقصير.بوقتإياهمقابلتهبعدجونسون

مللبلابوزويلشرعطويلا،زمناامتدتالتيصداقتهما

فييدورماوتدوينجونسونحياةعنالمادةجمعفي

أبداهمااللذينوالمهارةللاجتهادونظرا.مناقشاتهجلسات

ضرفينتجفنى،عملإلىجونسونحياةتحويلفىبوزويل

بتسجيلبوزويليكتففلم.الذاتيةالسيرةمنجديد

فيالشخصيةالعيوبيخفلمبلوالتوارل!الحقائق

بهآمنمااتبعبل،شأنهإعلاءفيرغبةصديقهشخصية

سيرةخلالمنبالقدوةيتعلمونقدالقراءأنمنجونسون

العظماءحتىأخطاءوتحاشيفضائلمحاكاةدقيقةذاتية

.الرجالمن

فيلشخصيتهالممتازتصويرهبوزويلإنجازاتأعظمإن

منومناقشاتهخطاباتهفيبنفسهيتحدثالذيجونسون

وحساسيتهبوزويلذاكرةوبفضل.بوزويلعملخلال

وكلماته-جونسونثمخصيةزالتماوالألفاظللأحداث

تقريبا.بأكملهامحفوظة-يأملكانمثلما

صمويل.،جونسون:أيضاانظر

-)1858شاندراجاجديشالسيربوس،

أعمالهتضمنت،معروفهنديعالمام(.379

إسهاماتهوأهموالأحياء.الفيزياءعلميفىاكتشافات

استجابةكيفيةلقياسالحساسيةفائقةأجهزةاختراعالعلمية

الأجهزةهذهأظهرتفقد.الخارجيةللمؤثراتالنباتات

توصلكما.ملامستهعندالنباتاهتزاز،المثالسبيلعلى

.النباتفيالنمومعدللقياسطرقإلىبوس

حياتهوبدأبنغلادشمايمنسيئفيفىبوسولد

عالماالأمرنهايةفيصارأنهإلا.الطببدراسةالعلمية

المتحدةبالمملكةكمبردججامعةفيتخرجهوبعدتجريبيا.

بكلكتاردنسيبكليةللفيزياءأستاذاعملام،884عام

أسسام،179عاموفيام.19وهام885عاممطبين

قبلوحصل.وفاتهحتىبإدارتهوقامبوس،بحوثمعهد

ما029عاموفي.لخدماتهتقديراسيرلقبعلىوفاته

الملكيةللجمعيةزميلاينتخبهنديأولأصبح

البريطانية.

الراديولموجاتأنالعلمىعملهخلالمنبوسأظهر

تحسيناتوأدخل.متشابهةخصائصالضوئيةوالموجات

أوليفرالسيرالبريطانىالعالماخترعهالذيالجهازعلى

عامةنظريةوضعكماالراديو.موجاتعنللكشفلودج

المواد.فيوالتلامصالحساسيةعن

والميناءالجنوبيةكوريامدنكبرياتثانيةلوسان

نسمة،)708.5163سكانهاعدديبلغ.للدولةالرئيسى

بوسانوتقعفقطمميؤولالسكانعددفىعليهاوتتفوق

كوريا.جزيرةلشبهالجنوبيالساحلعلى

وقتفيكبيرةسفينة08لحوالىبولمحانميناءيتسع

البضائعمنالأطنانملايينالميناءيستوعبكماوأحد.

فيالسمكصيدلصناعةرئيسيامركزاالمدينةوتعدسنويا،

إلى.الدولةمددكبرياتوثانية،الجنوبيةلكورياالرئيسيالمياءبوسان

المديخة.من!تشاهدالشهيرالبرجأعلىوس.بوسانلرجالصورةيسار



نيقولا،نسابو072

وتنتج.وصناعيوتجاريإداريمركزأيضاوهيكوريا،

الكيميائيةالمواد-جاورهاوماالمدينةداخل-المصانع

الخشبيةوالرقائقوالآلاتنيةوالإل!صروالكهربائيةوالمعدات

كما.والمنسوجاتوالسفنطيةالمصاأوالمنتجاتالكونتر

دوفي.مطاررالأنفاقمترونظاملهايوجد

أحساحليةامناطقهاتجتذبسياحيمركزأيضابوسان

إليهايجذبهمحما،الزائرينصتكثيراالساخنةوينابيعها

ويوموسا،دوساتونجالكبيرةالبوديةالمعالممناثنانأيضا

منحدراتعلىمبانيهتقع،للعبادةبوذيديروكلاهما

قربالمتحدةالأماهيئةمدافنتتمعوالأشجار.اكثيرةهضاب

منأرروليةاالعسكريةبالقواتالمحارب!!قبوروتضمبوسا!،

.أم-0591153ال!صريةالحربفيالحلفاءدول

الحربأثناءأما.قديمةعصورإلىلوسانتاريخويرجع

قدر،الحنوبيةأش!صرياالمؤقتةالعاصمةفكانتالكورية

وميناءئراتهاأ!اأمهبطاالمتحدةالأعمقواتاتخذتها

،الحربمنذبشدةس!صانهاعددتزايد.للإمدادات

المساكن.فينقصاالانحتىتعانيومازالت

أكبركانأم(.951665)4نيقولا،بوسان

الرسمبأنيؤمن!طن.عصرهفيشأناالفرنسي!تالرمعام!ت

ويجب.الحواسمخاطبةمنأكثرالعقليخاطبأنيجب

تجمع3ومن،!ظوحدثاشكلاشكلاأعمالهتقرأأن

بأنهيؤمنوكانأصاظر.اعق!!فيمجتمعةوترىكاملة

نبلاالأكثراالإنسانيةأ!الأعماايحتارأنالفنالىعلىيتعين

صتتقريباموضوعاتهحميعواستمدله،موضوعاتفقط

الإنجي!!.واالأساطير

القرنأواسطفيالغربيينالرممام!تمنالكثيروشأن

أ!ضرأساساالرسمابأنيؤمنبوسانكانعشر،السابع

أشكالوضوحويعكس.الزيتيالرسمفياللونمنأهمية

أش!صالجميعمنبالرغ!ا،أنهبيدهذا.اعتقادهبوسان

لوحاتهفإن،ألوانهاولثمفافية،والهادئةاشصعينةب!سان

جياشة.وعواط!انفعالاتتظهر،الدينيةلوحاتهلا!ميما

روانقرب،ليزاندليمنبالقربأورفيبوسانولد

عمرهمنعشرةأصامنةافيهووباريسإلىورحل.بفرنسا

ويحقهت،بهالخاص!أسلوبهيطورأ-اأنهإلا.رساماليصجح

وأمضى.عاما21بعدأجاإيصاأإلىلممافرعندماإلاالنجاح

علىشديدطلبثمةشانرتقريبا.حياتهبقيةرومافي

حلوشأنوبعدها.حياتهفترةخلاأ!بوسانلوحات

وتبوأ،أرلعمتقراطيونرعاه،عصسرهفيالحيدينالرسامين

فرنسا.لملكالأولالرساممنصب

التصويرانظر:،لوسانأعمالمنأمثلةعلىللاطلاع

علم.الأدساطير،،التشكيلي

أمريكيطيار.(م5391-م9981)يليوا،بوست

حولمنفردةبرحلةيقومشخصاولكانالرواد،من

مأ339عامالتاريخيةالرحلةبهذهوايليوقامأعال!ا.ا

باسمعرفتواحد،محركذاتأ!كهيدطرازفيجارهـةلصاأ

سبعةفيكم990252قدرهامسافةقاطعاماي،ويي

94وساعة18و،أيام

نظامبوممتاستخدم.دقيقة

يقودجديدآلىطيران

بقسطاستمتاعهأثناءالطائرة

اشحلةهدهوقب!!.الراحةمن

والملاحمبوستقامبعام!!

الطائرةبقيادةجاتيهارولد

حولرحلةفيمايويني

تبو!وايليقدرهقياسيرميتفيأص!اعاا

15وساعةأوهأياءثمانية

وتعلمبتكساسزاندتفانمقاطعةفيلولستولد

أولواشترى،العشرينالقرنمنأعشرينياتافيالطيران

منالعديدفيبوستاشترك.ام269عامأصهطائرة

الأمري!صالجويالوطنيالسباقفي،وشازالسرعةسباقات

تطويرفيبوستساهملاحقوقتوفي.أم039عام

فيالمساعدةخلالمنشعاهقةارتفاعاتإلىالطيران

ضغطظروففىالطيرانلهأتاحتمطهاطيةبذا!ةتصميم

وتوفي.م9).00منأكثرارتفاععلىمنحفضجوي

راعيمصديقهألاسكافيطائرةتحطماحادثفىبوست

روجرز.ويلوالف!!اهيأجقرا

وأبرالأمريكيةماساشوسيتسولايةعاصمة!سطن

ومالىتحاريمركزأيضاوهينيوإنجلاند.فيمديمة

سكانهاعدديبلغ.قيادينقلومر!-،وحكومي

الحضريةبوسطنمنطقةس!صانويبلغنسمة283.574

ألمحميبوسطنميناءساعدوقد.نسمة2لأ966.087

بالنشاطيعجميناءجعلهافيالأطلسيالمحيطلعماحلعلى

بوسطنمنطقةفإن،التجاريةلأهميتهاولالإضافة.والحركة

.المتحدةالولاياتفيالتعليمامراكزأه!من

أنشأهاحيثوأعرقهاالمدنأقدممنبوسطنمدينةتعد

الرئيسيالميناءواعتبرت.أم063عامالإنجليز

لإنجلتراالمتجهةالسفنمنهاتبحرحيثللمستعمرات

فترةخلالبسرعةنمتلهذا.الغربيةالهندوجزر

إلىتاريخهايرجعالتىالأنيقةالمبانىومازالتالاستعمار،

الشوارعامتدادعلىقائمةالميلاديعشرالثامنالقرن

والمتعرجة.الضيقة
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الثورةمولدشهدتحيث،الحريةبمهد!سطنتعرف

مذبحةبقربهاحدثتوقدام(.-783)1775الأمريكية

منكبيرةمعاركوعدةبارتيتىبوسطنوغارةبوسطن

وفىبارتى.تيبوسطنان!:.الأمريكيةاالثورةحروب

يذكرهممالرؤيةبوسطنلزيارةالسياحيتوافد،عامكل

الدولةوبيتفينولوقاعةريفيربولبيتمثل،الثورةبفترة

فترةفيقائمةكانتالتيالأماكنمنوغيرها،القديم

.الاستيطان

دينية،طائفةوهم)التطهيريون(،البيوريتانسمى

السنينمرورومع.الإنجليزيةبوسطنمدينةباسممدينتهم

وأجزاءوكنداوإيطالياأيرلندامنالمهاجرينالافوصل

سلالتهممنكبيرعددوهناكالعال!ا.منكثيرةأخرى

المدينة.فيوسياسيااقتصاديانفوذاحققوا

التىنفسهاالمشاكلكثيرابوسطنمدينةعانت

كالفقرالأخرىالأمريكيةالمدنمعظموأجهت

.الفقيرةالأحياءحالوترديالعنصريةوألاضوابات

المدينةبدأت،المشاكلهذهحدةمنللتخفيفومحاولة

حيثأم713عامشيدببوسطنالقديمالتاريخيالدولةمقر

لداوقدى.الامريكيةالثورةالدلاعقسلالا!شعماريةالحكومةاستخدمته

العصرية.الحكومةبمبانيمقارنةقزماهدايوممافي

الحديثةوالمكاتبالحضريةالحياةلتجديدضخمابرنامجا

منالمدينةإلىوالأعمالالعائلاتلجذبالتجاريةوالمحلات

جديد.

الأمريكيالساحلامتدادعلىبوسطنتقع.المدينة

ماساشوسيتس.شرقيشمالفيالاطلسيالمحيطعلى

منبوسطنيحد2.أكم32مساحةعلىالمدينةوتمتد

تشارلزأنهارتفصلهاكماالنبنعستنهرالشرقىالجنوب

الشمالفىالعديدةالضواحيعنومستكوتشلسي

.لغربوا

جزيرةشبهعلىأم063عامالمدينةالإنجليزأنشأ

بوسطن.وميناءتشارلزنهربينتقعهكتارا731مساحتها

إلىأضيف،الميلاديعشرالتاسعالقرنمنتصفوفي

السنين،مرورويم.الأرضمنهكتارألأ002المدينة

مثلإليهاالمجاورةالمدنمنكثيربضمبوسطناتسعت

الجنوبيةولوسطنوروكسبريودورششر،تاونتشارلز

مستقلة.تجمعاتالماضيفيكانتالتي

شومت،جزيرةشبهمركزبوسطنمدينةوصعطيشغل

وأبنيةالقديمةوالمصانعالتاريخيةالمعالممنخليطوهو

والفولاذالزجاجمنالمؤلفةالسحابوناطحاتالمكاتب

يوجد،المركزيةالمنطقةمنالشماليالطرفوفي.اللام

الحكومة.مقر

)طولهبوسطنفىالموجودالشهيرالحريةطريقيبدأ

عبرإندنورثإلىيتجهثمالمدينةمركزمنكم(4.2

،فينولقاعةتضمالتىالتاريخيةالمدينةمعالممنكثير

انطلاققبلالغاضبونالمستوطنونيلتقىكانحيث

الضرائبسياساتعلىللاحتجاجالأمريكيةالثورة

فيهجرتالذيالموقعوكذلك،نيةالبري!إوالتجارة

النارالبريطانيةالقواتفيهاأطلقتالتيبوسطنمذبحة

حيثالقديمالجنوبيالاجتماعاتوبيت،المدنيينعلى

)حفلةبارتيتيبوسطنقبليجتمعونالمستعمرونكان

(.بوسطنشاي

جلوسلالتهمالإنجليزالبيوريتانشكل.السكان

الغنيةالعائلاتبعضأنجبتوقدتقريبا.بوسطنسكان

وكانت.بارزينوكتاباومربينقياديينأعمالرجالات

وجاء.بوسطنبرهمانىتشبيهاتسمىالعائلاتتلك

الديانةفيطبقةأعلىوهيالبرهميين،فئةمنالاسم

العائلاتهذهأعضاءمنكبيرعددومازال.الهندوسية

المنطقة.فييعي!ق

أربعينياتمنذالمهاجرينمدينةأصبحتبوسطنولكن

منالأخرىتلوموجةبدأتعندماعشر،التاسعالقرن

نحوفإن،هذهأيامناوحتى.المدينةعلىتتدفقالأوروبيين

أخرىأقطارفيولدواقدكانوابوسطنسكانمن51%

!!
!

إ
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الكبيرةالأمريكيةاالمدنمعظمفيمنهاأعلىالنسبةوهذه

فىولدواالكبرىبوسطنس!صانثلثمنوأكثر.الأخرى

وتحتل.أجنبيةبلادفيأ!دواوآباءمنانحدرواأوالخارج

الكاثوليكالرومطائفةعددحيثمنالثالثةالمرتبةبوسطن

أنجلوسولوسشيكاغوإنإذبمالمتحدةالولاياتفي

منأكبرعددفيهمايوجداللتانالوحيدتانالمدينتان

المودين-رابطةمقربوسمنأفىويوجد.الكاثوليك

وكنيسةاشبروتستانتيةالكنائسمنمنظمةوهيالخلاصيين،

الروماني.والدينالمسيح

سكاننصفحواكاعرقيةمجموعاتثلاثوتشكل

حيث،أجونوالإيطاوالأيرلنديونالسود:وهيبوسطن

يشكلبينمابوسطنسكانمن22%نحوالسوديؤلف

أما%أ5مجموعهماالأيرلنديالأصلامنالسكان

.%ا.فتيهونالإيطاليةالسلالة

فيالح!صمىالتعليمامنشأبوسطرتعد.التعليم

وهى،أسلاتيميةابوسصتمدرسةبدأت.المتحدةالولايات

لوسطنفىويوجد.أم635عام،حكوميةمدرسةأول

الكاثوليكللروممدرسة7و.حكوميةمدرسة021نحو

وأالحضريةبوسطنومنطقة.أخرىخاصةمدارسوعدة

فيالقياديةالتعليممراكزأحدهيالكبرىبوسطن

كليةعشرينمنأكثرفيهايوجدحيث،المتحدةالولايات

ماساشوصميتسومعهدهارفاردولجامعة.وجامعة

.ممتازةعالميةشهرةكمبردجفيللتكنولوجيا

فىصناعىمركزأكبرالكبرىبوسطنتعدالاقتصاد.

والخدماتالبضائعرلغنحوالتصنيعويؤلفنيوإنجلاند،

أمريكيدولاربليون05نحوقيمتهاوتبلغتنتجها.التي

أما.بوسطنمدينةخارجالمصايخعمعظمتوجد.العامفي

حقولفييعملونفيهاالعمالفأغلبيةبوسطنمديخة

والاتصالاتوالنقلوالمالالتجارةتضمالتيالخدمات

الع!مي.والبحثالحكوميوالعملوالتعليم

فيهايعملمصنع،ء...منأكثربوسطنفييوجد

منفقط%5نحوولكن،المخطقةعمالمن%02نحو

وتنتج.المصانعفييعملوننفسهابوسطنفيالعمال

دولاربليون21نحوقيمتهمابوسطنفىالموجودةالمصانع

.عامالبضالبممنأمريكي

الآلات:بوسطنفيالرئيسيةالصناعاتومن

تحتلكما،المصنعةوا!لأغذيةوالبصريةالطبيةوالأدوات

المنطقة،فيالمهمةالصساعاتبينمتميزامركزاالطاعة

للنشردارا511حواليالكبرىبوسطنفييوجدحيث

جامعية.مطالغعدةبينهامن

يعرففيماماساشوسيتسهنودعاش.تاريخيةنبذة

هناكالأوائلالأوروبيونيستقرأنقبلبوسطنبمنطقةالآن

كان،الأوروبيينالمستوطنينوصولوحتى.م0631عام

بسببتقريباعليهمقضىقدالهنودمنالمنطقةسكان

5161بينالواقعةالفترةففي.الفتاكةالأمراض

منوغيرهماالقرمزيةوالحمىالحصبةوباءاقت!!،أم716و

المنطقةفىالموجودينالهنودمن005.2نحوالأمراضا

الأمراضتلكوانتقلت.شخص0003عددهمأخأجاوا

بدأواقدكانواالذينالأوروبيينطرية!عنالجديدالعالمإلى

المنطقة.باكتشاف

بالأرضالإنجليزالمستعمرينمنكبيرعدداستبشر

منبالخطرتهديددونمافيهاالاستقراريمكنالتىالمفتوحة

منمجموعةأنشأتأم،063عامصىرالهنود.غارات

ونثربجونبقيادةشخص008بنحوتقدرالبيوريتان

وفي.بوسطنمنجزءالانهىالتيتاونتشارشمستوطنة

نهرالمستوطنينمنوكثيرونثربعبرالعامذأكنهاية

الهنودكانجزيرةشبهفىبوسطنوألشأواتشارش

بوسطنأصبحتأم،632عاموفي،شومتيسمونها

مستوطنةانظر:.ماساشوسيتسخليجمستوطنةعاصمة

مزدحمةضيقةقريةلوسطنبدأت.ماساشوسيتسخليج

مجيئهمقبلالمستوطنونكان.والمزارعونالحرفيونيسكنها

ومع،الدينيةمعتقداتهمبسببإنجلشرافياضطهدواقد

يأبوسطنمنيخرجواأنالمدينةقادةحاولذلك

لأحديكنولم.معتقداتهميشاركونهملاجددمستوطنين

.عاممنصبتولىأوالانتخابفيالحقالبيوريتانغير

بوسطننمت،البيوريتانوجودمنالرغموعلى

مدينةبوسطنأصبحتأم،072عامحلولفصر!.بسرعة

معتقداتذوينسمة000.21نحويس!خهامزدهرة

الثامنالقرنمنتصفحلولومع.متعددةوسياسيةدينية

بينالقيادةمركزبوسطناحتلت،الميلاديعشر

وبناءوالصيدالتجارةحيثمنالأمريكيةالمستعمرات

المدينةقادةالتجارأصئأثرياء،الوقتذلكوفى.العسفن

.المتشددةالبيوريتانيةالقوانينمعظمأضاساونسى

أثناءالمستعمرأتقيادةفيبوسطنمنالوطنيونساعد

عاموفيبريطانيا.عنالا!شقلالأجلمنكفاحها

الذيالطالغ()رسمالدمغةقانونالبرلمانأقرأم،76ء

الصحفعلىضريبةدفعالمستعمراتعلىأوجب

واحتج.الأخرىالاشياءمنوالعديدأغانونيةاوالوثاجس

تمثيل.دونضرائبسموهماضدالغاضبونأسصيودالبو

الإنجليز.الموظإنبيوتبنهبالغوغائيونقامكما

بينبوسطنشوارعفيقتالنشبأم،077عامفي

أصئيعرفماإلىأدىالبريطانيينوالجنودالجمهور

الجمهورعلىالنارالجنودأطلقحيث،بوسطنبمذبحة

آخرين.ستةوجرحواأفرادخمسةوقتلوا
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حفلةالمصتوطنينمنجماعةنظمتأم،773عامفي

ضريبةعلىللاحتجاج(،بارتيقي)بومعطنبوسطنشاي

قامإذالمسعتورد،الشايعلىالبريطانيةالسلطاتفرضتها

اسمفنإلىبالتسللهنودشكلفيمتنكرونبوسطيون

فيالشايمنبحمولتهاوالقوابوسطنميناءفيالبريطانية

البحر.

وقواتهواشنطنجورجالجنرالامرأم،776عاموفي

ممابوسطنعلىالمطلةدورشسشرمرتفعاتدفاعاتبتعزيز

علىالاستيلاء.كانالمدينةمنالهربعلىالبريطانيينأجبر

الأمريكية.الثورةفيكبيرأمريكىانتصارأولبوسطن

تجاربدأ،ام783عامالآمريكيةالثورةأنتهاءوبعد

الأجنبية.التجارةخلالمنضخمةثرواتبجمعبوسطن

بموجبهبوسطنأصبحتمرسومصدر،أم822عام

أدتأم858و4182بينالواقعةالفترةوفي.مدينة

شومتجزيرةشبهمساحةرفعإلىالأرضردممشاريع

القرنمنالأربعينياتوخلال.الضعفعلىيزيدماإلى

إلىأيرلنديمهاجر005).00منأكثراتجهعشر،التاشع

محصولأخفقحيثموطنهمفيالمجاعةمنهربابوسطن

الحديديةوصعككهاالمدينةلمصانعأمنمما،البطاطس

فيبوسمطنأصبحت.رخيصةعاملةأياديمينائهاوأرصفة

فيهاعاشفقد،الأدبيللنشاطمركزاعشرالتاسعالقرن

ورالفوألكوتمايلويزأ:أمثالمنمشهورونكتاب

لونجفلوودزورثوهنريهووثورنوناثانيلإمرسونوإلدو

لويدوليمبدأوقد.حميمةصداقةعرىجمعتهمالذين

فيبوسطنفيالرقلمقاومةقويةحركةجاريعسون

عشر.التاسعالقرنمنالثلاثينيات

ماعلىالنارأتت،أم872عامنوفمبرمنالتاسعوفي

أعيدلكن،بوسطنمدينةوسطمنهكتارا42منيقرب

أولىأقيمتالنمو.فىالمدينةواستمرتبسرعةالمنطقةبناء

فيالمتحدةاولاياتفيالأرضتحتالحديديةالسكك

العشرينالقرنبدايةومع.أم798عامبوسطنمدينة

نسمة.000.056يقاربماإلىالمدينةسكانعددوصل

العشرين،القرنمنوالخمسينياتالأربعينياتوخلال

داخلالسريعةوالقطاراتالخارجيةللطرقجديدنظامبني

وبعضالتجاريالنشاطمنطقةأنإلا،بوسطنوخارج

آلافأنتقلتحيث،بالتراجعبدأتالمجاورةالمناطق

مماالضواحيإلىالمدينةمنالتجاريةوالأعمالالعائلات

منأكثرمنبوسطنسكانعددهبوطإلىأدى

)000563نحوإلىأم059عامنسمة008).00

.أم089عامنسمة

الستينياتبدايةفيالمدينةلتجديدواسعبرنامجبدأ

والولايةالمدينةأنفقتحيثالعثمرين،القرنمن

دولارمليون465نحو)الاتحادية(الفيدراليةوالحكومات

منهكتارأت010.1علىيزيدمالتحسينأمريكي

العشرين،القرنمنوالثمانينياتالسبعينياتوفي.الأرض

المكاتبمنمزيداالإضافيةالتطويرإعادةمشاريعوفرت

سكانعددفيالانخفاضتوقفإلىأدىمماوالمنازل

.الارتفاعوبدايةبوممطن

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

بولريفير،لأدبا،الأمريكى

لوسطنمذبحةمعركة،بنكرهل

بارقطتيبوسطن

إقليمفيمحليةحكومةذاتمقاطعةلوسطن

عدد.بوسطنمدينةحولتركزتبإنجلترالنكولنشاير

زراعيةبأرضالمقاطعةتتميز.نسمة52و006السكان

السكروبنجروالحبوبالبصلمنوفيرةمحاصيلذات

تقليدياتتصلفإنها،بوسطنفيالصناعةأما.والخضراوات

بعملياتالبلدةميناءويقوم.والشحنوالبستنةبالزراعة

الحيوانيوالعلفعامةبصورةالمتنوعةالحمولاتشحن

الصناعةوخشبوالفولاذالحبوبوكذلك،خاصةبصورة

مصانعبولممطنفيالأخرىالصناعاتوتتضمن.الخام

بطاقات!اعةالخاصةالالاتوصناعةوالملابسالأقمشة

البضائع.علىالتعريف

لنكولنشاير.:أيضاانظر

وهوبوممطن،شايحفلوتعنىبرثيقى!وسطن

علىالأمريكيونالمستوطنونبهاقامغارةعلىأطلقاسم

السادسفيبوسطنبميناءترسوكانتبريطانيةسفنثلاث

الذينالمستوطنونأفرغحيث،أم773ديسمبرمنعشر

مياهفىالشايمنصندوقا342الهنودزيفيتنكروا

دروجاء،الشايعلىالبريطانيةالضريبةدفعليتجنبواالميناء

ومهد،المستوطنينوحدممامتشددا،البريطانىالفعل

.الاستقلالتجاهلحركتهم

)ضرائبرسومافرضقدالإنجليزيالبرلمانكان

مماأمريكا،تستوردهاالتيالبضائعمنعددعلىاستيراد(

غيرالضرائبهذهيعتبرونالمستوطنينمنالكثيرجعل

مأ077عاموفيدفعها.عدمعلىالعزموعقدواقانونية

استيرادرسمعدأالرسومكلالبريطانيةالحكومةألغت

الشايقانونالبرلمانأقرأم773عاموفي.الشاي

إحدىوهى-الشرقيةالهندشركةإنقاذفيللمساعدة

وبموجب.الماليةأزمتهامن-البريطانيةالتجاريةالشركات

أمريكافيالشايبيعفىالحقأصئللشركةالقانونهذا

تقررالذيللرسمخاضعاكانالشايأنإلامنخفضبسعر



حمدأ،يسعيدلبوا427

!سمع!احتحاحاكادلوسص(شاي)حفلبارتىتىبوسطن

أإالستورداحتحاياعلىليةالريصااالحكومة!رصتهالديأصتحايا

ديادستوطمولىتم!صأم773ديسممر61مى.الأهـري!جةاالمستوطات

صساديئ!!شححاتهارأضعوايةلريصاأ!سستلاتواعتلوااعوداري

حلئبوسص!إ.ماهشاصحتمايا

أضوزيعهأمري!صاإلىأصتماياشمضماوسرعان.أم767عام

وخشي.بيعهوااحترأسذيناالشركةكلاءوعلى

بعضتجارةكسادإلىالاحت!صارهذايؤديأنالمستوطنون

يفرضأنخشواأنهمحما.أ!طنييناالمحليينأضحارا

.الشايرمعومدفعواهمإذاأخرىضرائبالبريطانيون

حتىبوسطنميناءفيالشايسفنرلستإنوما

حاكمأنإلا.إنجلتراإلىإعادتهاالمستوطنونلحاو

وبإضعارة.المحاولاتهذهرفضهتشنسونتوماسالولاية

آدمزصمويلالقاومةزعيماصتصدرتربما-عليهامتفق

أكثر-أوالمائةنحو-اشجالمنمعروفغيرعددقام-

وقدأجحر.افيحمواخهاأعاءوإالسفنظهرباعتلاء

-الحادثأ!ذافعلرد-البريطانيةالح!صومةأصدرت

عرفت،أم774عامفيالمتشددةال!جراءاتمنعددا

القوانينهذهوحدتوقد،القسريةالقوانينباسم

المؤتمراجتماعإلىوأدتالبريطانيالح!صممعارضي

مستوطنةعشرةاثنتيطندوبياجتماعوهو،الاولالقاري

أمريكية.

القسرية.القوانين؟توماس،هتشنسون:أيضاان!

.البوسعيديحمدأ:نظرا.حمدأ،البوسعيدي

مرمرةوبحرالأسودالبحرل!تمايص!!!يهتاليوسدور

أجحرامنيجريمائيممرمنجزءأجرسفوروا.تركياشي

كم03المضيقطولويبلغ.المتوسطأجحراإلىالأسودا

إسطبولمدينةتطلحس!ا.3و.8،ب!تمالمجرارحوبعرض

المضيق.منالجنوبىالطرفعلىسابقا()القسطنطنية

الوحيدالمنفذفهوأعفيمةتجاريةأهميةوللبوسفور

وغواصاتلسفنالشتاءفصحلأثساءللاستخدامأحوالصا

على!حيادتهاتركياوتبسط)سابقا(.السوفييتيالاتحاد

عامالمضايقمؤتمروفي.المضيقجانبيعلىأ!اقعةاالأرضا

بالمرورالحربيةللسفنالسماحعدمعلىألاتفاقاتمم1184

تركيا.منمسبقبإذنإلااسدردنيلارسفورأجوامضيقىصت

لسفنالمضيقينلوزانمعاهدةفتحتأم623اعاوكط

!سيادتهاتركيااستعادتام369عامفي.المحتلفةأ!أ!درا

مونترو.لاتفاقيةوفقاالمصهـالمائيهداعلى

تعنيانيونانيتينمملمتينإلىالبوسفورآاويرحع

يممحبماالأماممنبعضفيالممرلضيقربماالثيرانمخاضة

الأساطيروتشير.لاخرىجهةم!فيهبالخوضرللثيران

البوسفورعبرتالتيالجميلةأحدراءاايوإلىالإغريقية

الفارسيالملكصنعوقدبيضاء.بقرةهيئةعلىسباحة

فيالبوسفورعبرالقواربمنشهيراجسرالالأواداريوس

أولبناءاكتملوقد..مق315حواليتراقياعلىحملتى

جسوويصلأم739عامأجوسفوراجالبيجص!جسر

والامسيوي.الأوروبياسعنبول!عيقصاأل!!البوسفور

عامالفاغمحمدالسلطانجسرهوثانجسربماءاكتم!!ر

.إسطنبولجانبيأيضايربطوهوأم889

بمإسطنبول،الدردنيلالأسودبمالبحرأيضا:انظر

بحر.،مرمرة

لأسودااللحر

حمخضلم!-!

حص

حض

-عحصصءث!ي!ثا

ن.ليوا"لدردا

51!ئحةلحر33ل!لىكمانر

*أ6!!656ول!-بثحح!8انج!ن!ى2

البوسفورموقع
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شرقىجنوبفىإسلاميبددوالهرسكاليوسئة

اليوغومعلافيةالجمهورياتاتحادعناستقلالهأعلنأوروبا

لفظأحياناالقطرهذاعلىويطلق.أم299سنةفي

البومشةبلادأصبحت1891عاموفي.فقطالبوسنة

وسلوفينياوالكروأتالصربمملكةمنجزءاوالهرسك

وفييوغوسلافيا.لتصبحبعدفيماتسميتهاأعيدتالتى

منتتكونفيدراليةدولةيوغوسلافياأصبحتام469سنة

والهرسك.البوسنةجمهوريةإحداهاجمهورياتست

يوغوسلافيا،؟سكانأغلبيةالسلافيةالشعوبوتشكل

الصربثمالبومشةمسلموهمفيهاالجماعاتوأكبر

استقلالالصربسكانمعظمعارضوقد.والكروات

عامربيعفىأهليةحربنشوبإلىأدىمما،البوسنة

ثلثاحتلالإلىالصربيةالقواتفأسرعت،ام299

البلاد.

حواليوالهرسكالبوسنةبلادمساحةتبلغ

476.4و...حواليسكانهايبيئكما2ءكمأر921

فىمدينةأبروهي،لراصف!العاصمةأما.نسمة

نسمة،4هو...حواليسكانهاعددويبلغالبلاد،هذه

.ام299عامفيالأهليةالحرباندلاعقبلوذطث

البوسنةذلكفيبماالبلادوحدهمالشيوعيونحكم

وفى.أم099و4591عاميبينماالفترةفىوالوسك

فىبالأغلبيةالشيوعيةغيرالأحزابفازتأم099سنة

فيمرةلأولأجريتالتيالأحزابالمتعددةالانتخابات

البوسنة.

مجلسالبولمشةحكومةفىالقيادةلمجولى.الحكمنظام

مجلسويتألفأعضاء.سبعةمنمكونجماعيةرئاسة

المسلمينالبوسنيينمنواثنينالكرواتمناثنينمنالرئاسة

منتميايكونألايجبواحدوعضو،الصربمنواثنين

لفترةالأعضاءالناخبونوينتخب.الأعرأقهذهمنلأي

بانتخابالأعضاءهؤلاءيقومثم.سنواتأربعمدتها

ولكن،واحدةلفترةالمنصبذلكفىيعملرئيس

البوسنةولجمهورية.ثانيةمرةانتخابهإعادةبالإمكان

وبهالوطنيالمجلسأحدهماتشريعيانمجلسانوالهرسك

أعضاء11.وبهالبلدياتمجلسوألاخرعضوا013

مشوات.أررلفترةجميعاينتخبون

العملحزبشعبيةالسياسيةالأحزابوأكثر

الصربيالحزبالأخرىالأحزاببينومن.الديمقراطي

والمحكمة.الكرواتىالديمقراطيالاتحادوحزبالديمقراطي

المجلسويعينوالهرسكالبوسنةفيمحكمةأعلىهيالعليا

المحكمة.هذهاعضاءالوطني

والهرسكالبوسنةسكانمن%44حوالي.السكان

من32%حوأليالصربويشكل.المسلمينالبومشيينمن

والهرسكالبوسنة

طق-

حديديةلسك*،"ء!كا

وطنيهعاصمة!

أحرىوللدا!مدن!

اللحرسطعمستوىفوقالارنعاع8

كوزكولا"جمزيرةير-ص!3

جرثركاسوث!ما6االبحرأكنك

كرير*لاثمئنوفوء،و(

لرةبلا!جووزا

شرفا!أ"7.9ء1لم.

أميل0500105

الدوليةالحدودفىمرجعاللستالحريطةهذه

وتشتمل.%أ7حوالىالكرواتيشكل،كماالسكان

ومنذ.وأوكرانيينوغجرألبانيينعلى%7وهيالبقية

البلاد.منالناسمنكبيرعددهربالأهليةالحرباندلاع

اللغةتسمىلغةيتحدثونالبو!شةسكانومعظم

التقاليدبحكمالممربويستخدم.الكرواتيةالصربية

اللغةبهاتكتبالتيالطريقةوهيالسرياليةالحروف

فإنهمالمجموعاتمنوكيرهمالكرواتأما.الروسية

أقدممنذالبوسنيونواعتنق.الرومانيةالحروفيستخدمون

بالمذهبالكرواتامنبينما،الإسلامىالدينالعهود

يعتنقونالصربمعظمأنكما،الكاثوليكيالنصراني

من36%حواليويعيعش.الصمربيةالارثوذكسيةالديانة

ريفيةقرىفيالباقييعيشبينما.المدنفيالبوسنةسكان

صغيرة.

بالطريقةطعامهمفيوالهرسكالبوسنةأهاليتأثر

وخاصةاللحميحمرونفهم،والمذاقالط!فيالتركية

الأخضر،والبصلالسبانخمعهويطبخون،الضأنلحم

عندهم.الشهيةالأكلاتمنوهذه
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الابتدائيةبالمدارسوالهرسكالبوسنةأطفالويلتحق

وهناك،أعوامثمانيةلمدةللدراسةفيهايبقونحيث

وسراييفو،ومو!متار،بانجالوكا،منكلفيجامعات

وتوزلا.

منوكان،أندرلشإيفوالبوسميينالكتاببينومن

البوسنىالتاريخصوروقد،العشرينالقرنأواسطكتاب

سنةوفي.أعمالهمنكتبعدةفيالختلفةمراحلهفي

.للأدبنوبلجائزةنالأم619

إقليمينمنوالهرسكالبوسنةتتكون.والمناخالسطح

جبليةأرض-الشماليةالمنطقةوهي-فالبوسنة،اليابسةعلى

القسموهى-الهرسكوتتكون.الكثيفةالغاباتتغطها

الزراعيةالأراضىوبعضكبيرةصخريةجبالمن-الجنوبي

البوسنةنوأجوسنةافىالرئيسيةالأنهاربينومن.المسطحة

ونرشفا.وفرباسودرينا

شديدالشتاءفىفهووالهرسكالبوسنةطقسأما

الأمطارفتهطلالصيففيوأماالجليد.فيهويكثر،البرودة

ولكنه،الجبليةالوديانفىدافئوالصيف.مطلعهفي

الشمالىالجزءوفى.الأعلىالمرتفعاتفيبارداينقلب

،جافباردشتاءإلىالطقسينقلبالبلادمنالبعيد

فيينايرفيالحرارةدرجةمتولحمطويبيغحار.وصيف

فيالحرارةدرجةمتوسطأما.مئويةواحدةدرجةسراييفو

.02فهويوليو

قبلوالهرسكالبوسنةيزورونالناسمنكثيروكان

وذلكبالجليد،المغطاةمنحدراتهابسببالشتاءفىالحرب

اسممك،يصطهادونالناسفإنالصيففيأماللتزلق

فيويخرجونالأنهار،علىالجلديةبالزوارقويتنزهون

.الجبالفيويصطافونقصيرةرحلات

موجزةحقائق

ييفو.سرا:صمةلعاا

الكرواقي.الصردية:الرئيسيهةاللغة

جنوب-شمال:القصوىاحسمافات-2ك!ا2115!:اللساحة

كم.315عر!-شرقكبم،315

أقلس!إلبحرفوقم386.2ماحلكحلقمةاعلى:الارتفاع

الساحل.علىالبحرسطحمستوى؟ارتماع

الكثافة،نسمة000.764.4-6991لسةالتقدير:السكان

.2!سمة/كم86السكانية

يدالسكانيالإح!حاءكاد.ريفيون.%46حضر،36%التورئق

لسنةالسكانيالتقدير.لسمة0000355.4-1911لسة

لسمة.1002-00094758

الشاميةوالذرةوالعسباحصرواالأبقار:الزرايمة:الرئيسيةاللنتجات

والتئالصوياوفولوالضأنوالهطاطمي!والرقوقاعممرىوا:الحوح

العدين:.والأقمشةأح!رلائيةاالالات:الصناعة.!القمحوالحور

الحديد.حام

بيضاءمائلةحطوطوللترس.الوسطفيأررقبترسأليص!علما:العلم

.زهراتثلاتمنهماكل!يقسم!!،إلىرهراتلستلمصل

الديمار.:الرئيسيةالوحدة:العملة

غنية،طبيعيةبثروةوالهرسكالبوسنةتتمتعالاقتصاد.

الحديد،خاممنضخمواحتياطي،شاسعةغاباتوفيها

الكهرومائية.والطاقةالحجريالفحممنهائلةوموارد

الحربقبلسكوالصالبوسنةفىالأولىالصناعةوكانت

الفلاحونويزرع.والنسيجاعهربائيةاألالاتهى

والكمثرىوالخوخالشاميةوالذرةوالعنبالكرزالمسلمون

والجوز،والتبغالصويا،وفول،والبطاطسوالبرقوق

غيرأما،والضأنالأبقار،بتربيةيعتنونكما.والقمح

الخنازير.فيربونالمسلمين

دهاوالهرسكالبوسنة

القرىمنكبيرعدد

وهدا.الصغيرةالريمية

التيالقرىد!حدىممظر

والغاباتالجبالبهاتحيط

أكثرويسكن.الكثيفة

سكانمن06%ص

فيوالهرسكالبوسنة

ريفية.مماطق
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بشكلتحارياوالهرسكالبومشةجمهوريةتتعامل

يمتتعاملكماوإيطاليا.وألمانياالنمسامنكلمعرئيسي

ذلكفيبماالأوسطالشرقفيالإسلاميةالدولبعض

وتركيا.سوريا

بريةطرق،الحربقبل،والهرسكالبوسنةلدىكانت

الصربيةالقواتأنغيروصربيا.بكرواتياالبلادتربطجيدة

بكرواتيا.البلادتربطكانتالتىالجسوركلحطمت

فيالمدنمنبغيرهاسراييفوتربطحديديةسكةوهناك

.المجاورةالأقطارفيالرئيسيةوبالمدن،والهرسكالبوسنة

نأمنذولكنوموستار،سراييفومنكلفىمطارويوجد

الجوية.التجاريةالرحلاتكلتوقفتالحرباندلعت

البريةالطرقسائربسدالصربيةالقواتقامتفقدكذلك

سراسفو.مطارأقفلتكماسراييفو،إلىالمؤديةوالحديدية

المطار،تفتحالمتحدةالأمكانتأم299سنةيونيوومنذ

المحملةالطائراتتتمكنلكي،بذلكالحربسمحتكلما

المطار.فىالهبوطمنوالدواءبالغذاء

والهرسكالبوسنةفيرئيسيتانصحيفتانوتوجد

هاتينإلىوبالإضافةسراييفو.فيتصدروكلتاهما

كلسراييفوفىتصدرإسلاميةجريدةهناكالصحيفتين

أسبوعين.

ثلاثةحواليقبلالإليريالشعبسكن.تاريخيةنبذة

ثم،والهرسكالبوسنةباسمالانالمعروفةالمنطقةعامآلاف

حواليالرومانيةالإمبراطوريةمنجزءاالمنطقةأصبحت

خلالذلكبعدسلافىشعبفيهاواستقرق.م،11سنة

المجربعفملوكوجاء.والسارإلميلاديينالسادسالقرنين

فىوالهرسكالبوسنةأراضيمعظمعلىسيطرتهموفرضوا

الميلادين،عشروالخامسعشرالثانيالقرنبينماالفترة

قادرينكانوابانزيسمونكانواالذينالمحليينالنبلاءلكن

منكثيرفيالاستقلالمنبشيءيحكمواأنعلى

الحكمتحتالهرسكالانهيالتيهوموكانت.الأوقات

سنةحتىعشرالثانيالقرنمنالمجريأوالصربى

حتىام326سنةمنالبوسنةعليهاسيطرتثم.ام326

وتلقباستقلالهالمحليالحاكمأعلنعندماام448سنة

العثمانيونالأتراكجاءثمالدوقومعناهاهرسكبلقب

أيضئافتحواكماأم،463عامالبوسنةمعظموفتحوا

بعضواعتنقبعدها،وماأم048فىالهرسكأراضى

الفتح.ذلكبعدالإسلاميالدينالسلاف

الإمبراطوريةمنجزءاوالهرسكالبوسنةظلت

الدولزعماءعقدهالذيبرلينمؤتمرحتىالعثمانية

أعطتالمؤتمرهذاوفي،ام878مشةالكبرىالأوروبية

عاموفي.المنطقةهذهإدارةحقالمجر-النمساإمبراطورية

إليها.نهائياالإقليمالإمبراطوريةهذهضمتام809

فرانسيسالأرشميدوقاغتيلأم419يونيووفي

برنعسبجافريلويدعلىسراييفوفيالنمساويفيرديناند

الحربنشوبإلىالاغتيالهذاادىوقد.البوسنىالصربي

الأولى.العالمية

أصبحتأم189مشةالأولىالعالميةالحربانتهاءبعد

والكرواتالصربمملكةحكمتحتوالهرلمسكالبوسنة

أصبححيثالمملكةهذهتسميةأعيدتثموسلوفينيا.

الحربأثناءوفي.ام929سنةفييوغوسلافياأسمها

المحوردولاحتلتأم(459-1)939الثانيةالعالمية

دولةكرواتياوأصبحتيوغوسلافيا،وإيطالياألمانيابزعامة

تحتكانتالأمرواقعفيولكنها،قصيرةلفترةمستقلة

سيطرةتحتوالهرسكالبوسنةووضعتألمانيا.سيطرة

استولىالثانيةالعالميةالحربانتهتأنوبعدكرواتيا.

أقردستوروبمقتضىيوغوسلافيافيالحكمعلىالشيوعيون

يأ،فيدراليةدولةيوغوسلافياأصبحتم،4691سنةفي

المركزيةالحكومةبينمشاركةالسلطاتفيهاتكوندولة

إحدىوالهرسكالبومشةوأصبحت.والجمهوريات

كرواتيا.كانتوكذلك،اليوغوسلافيةالستالجمهوريات

صنفتيوغوسلافيافيالشيوعيالحكموخلال

منتطوراأقلمنطقةأنهاعلىوالهرسكالبوسنةجمهورية

أموالأتتسلمأنمنمكنهاالتصنيفوهذا.الأخريات

كانتفقدكلومع.الاقتصاديالتطورعلىتساعدها

أوأخروفي.مدقعفقرحالةفيظلتأقاليمهناك

إلىالبطالةنسبةوصلتالعشرينالقرنمنالثمانينيات

م2991سنةاندلعتالتيالأهليةالحربوكانت%.25

.تامبشكلالاقتصادغيرتقد

حولهايشتدنقطةدائماتمثلوالهرسكالبوسنةكانت

الجماعاتبقيةعنوالدينيالثقافياختلافهابسببالنزاع

الثمانينياتأواخروفيفيها.تعيشالتيالأخرىالسكانية

وغيرالصربيينبينخاصةوأكثراكثرتسوءالعلاقةبدأت

الصربيين.

انفرادهعنأم099محنةفيالشيوعيالحزبتنازل

فيمسياسيةأحزابتتكونفبدأتيوغوسلافيا،فىبالسلطة

انتخاباتوالهرسكالبولشةعقدتالسنةتلكوفيالبلاد.

بمعظمالشيوعيةغيرالأحزابوفازت،مرةلأولحرة

عزتعليوانتخب.التضريعيالمجلسفيالمقاعد

للبلاد.رئيسا،مسلمرجلوهو،بيجوفيتش

علىالانقسامفييوغوسلافيابدأتأم199يونيوفي

وسلوفينياكرواتيامنكلأعلنتأنبعدنفسها

ومارسفبرايرفيعامأستفتاءعقدأنلبثومااستقلالهما.

والهرسك.البوسنةفىالاستقلالعلىأم299عاممن

يريدونماالسكانيقررأنالاستفتاءهذامنالغرضوكان
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ليدالاستفتاء.هذاأصربامعظمفقاطعبلاده!ا.لمستقبل

صوتواوبوسنيينكرواتمنالجمهوريةسكانأغلبيةأن

والهرسكالبو!شةأعلنتوعندهالصالإلاستقلال

.ال!مشقلال

فىيعيشونأسذيناالصربمنكبيرعددعارض

الذينالصربوبدأ.أ،ستقلال1إعلانوالوسكالبوسنة

كلضدحرباالقومياليوغوسلافيالجيشيساندهمكان

أراضيثلثيمنيقربماعلىواستوأ!اصربيا.يكنلممن

إلىالصربوسعى.شهرينخلالوالهرسكالبوممنة

التيالبومشيةالأراضىمنصربيايكنلممنكلإخراج

انتهجوهاأشاالسياسةتلكعلىواطلة!.لأنفسهمادعوها

العرقي.التطهيرسياسة

سنةأبر!!فىالأسود()الحبلومنتسجروصربياكونت

يوغوسلاشياوزودت.مصغرةجديدةيوعوسلافياأم299

اعرسكارأجوسنةامسلمىيحاردونكانواالذينالصرب

أصربايحارلونأسذي!االمقاتلونوكان.ومعداتبجنود

والبوسميينا!سسلم!تالبوسمي!تمنيتكونونالبوسنةفي

كرواتاستطاعالحرباندلاعأثناءوفي.الكروات

منيقربماعلىيستولواانكرواتيابمساندةالبوسنة

بعضأخذأم299يوليووفيالبلاد.مساحةخممه!

ال!صواتية.للأراضىبالاستقلاليطالبونالبومشةكروات

والبوسنيينالبومشةكرواتبينالقتالنشبأكتوبروفي

المتحدةالأمفرضتالسنةنف!رمنمايووفيالمس!مين.

فيالحديدةيوغوسلافياعلىوالتجارةالبترولعلىحظرا

قواتوصلتأم299يونيووشي.القتاللإيقافمحاولة

أ!رسك.واأجو!شةاأراضىإلىالسلاملحفظالمتحدةالأم

أساسعلىالبلادمطارمسؤوأجةالقواتهذهوتولت

والأدوية.الأغذيةشحناتحماية

فىالمتحدةالولاياتبدأتأم299سنةأكتوبروفي

فيالإنسانحقوقانتهاكاتحوادثبعضعنتقاريررفع

عذبواقدالبوسمةصربأنالتقاريرتلكوأفادت.البوسنة

بعضفىوالكرواتالبوسنةمسلميبعضوقتلوا

آلافقتلفقدالحربنشوبومنذ.الاعتقالمعسكرات

منازلهم.منالآلافمئاتطردكما،الناس

بهقامالذيالمنقطعغيرالمدفعىالقصفمنبالرغمار

منوغيرهاسراسفو،والهرسكالبوسنةلعاصمةالصرب

تصللابحيثأهسملمةأصة!للمساالدائموالحصار،المدن

فإن،والمياهالكهرباءمحطاتتدميرمع،إمداداتإليهم

السلاحتوصيلمنعالمشحدةللأمالشابعالأمنمجلس

الصربعلىحصاراأيضافرضكما.البو!عنةلمسلمي

المجاورةالدولتمتثلولمجدوىذيغيرأنهوثبت

النفطحظرأومعهاالتجارةبإيقافالمصغرةليوغوسلافيا

دولياوسيطاأويناللوردالأوروبيةالدولوعينص.عنها

لمول!ش،والكروأتوالصربوالهرسكالبوسنةبين

كلفىالصربوكان.شاملحلإلىمحاولاتهتص!!

البوسنةقصفويواصلونتعقدهدنةأيةيخرقونمرة

الدولالمذادإجتمعتهذهوإزاء.مداةل!. صعهم..ط.

فيتتخذانيجبالتىاسميالمسةحولرللتشاوالإسلامية

لإنهاءحاسمحلإلىيص!!لمالمؤتمرأحش،الأزمةهذه

إرسالالإسلاميةالدولوقررت.أجوسنةامسلميمحنة

المسلمينمنالمحاصرينأولئكإلىوالدواءالغذاءإمدادات

قدبأنهمرتينكلينتونالرئيسهددوقد.أصرباقبلمن

المواقعلقصمفطائراتهاالمتحدةالولاياتتستخدم

ينفذلمولكنضروريا،ذلكرأتإذاالمعتديةالصربية

حينه.فيهذامنشىء

فىشعبيلسوقالمتعمدالصرليأطقصصونتيجة

المدنيينعشراتضحيتهراحأم499شمرايرشيسراليفو

آلياتهمبسحبوطالبهمالصربجتحذيرأضاتواحلفاقا

قواتهتدخلتوإلاللمدينةالمجاورةأضلالامنأضقيلةاالحربية

نأبعدلذلكالصربانصاعوفعلا.ذأ!كمرللحد

صربية.ارلطائراتالناتوحلفئراتصاأأسقطت

جرتكما.متقطعةهدوءفتراتسراييفووعاشت

وحدةلإقامةنيويوركفيوكرواتياالبوسنةب!تمحاولات

فىالاتفاقهذاتوقيعتموقد،الطرفينبينأ!يةكونفدرا

والوسكالوسنةعاصمةسراييفوفيالمبانىمنكثيرادمرتالحرب

ي!شلمم!كلا!ربيوداقاتل،الحرل!هدهوفي.أم299سنةفي

السالقة.يوعوسلا!ياصاستقلالهاالبوسمةأعلتأنلعدصربيا
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بينهدنةتوقيعجرىكما.أم499مارسفيوأشنطن

سعبتمبرفىأنهإلاأشهر،7استمرتوالمسلمينالصرب

المدفعيةوصبت،أخرىمرةالاشتباكاتتجددتام499

المسلمة.المدنعلىغضبهاجامالصربية

أجوسنةاحكومةوقعت،أم599أغسطعروفي

لصدبينهمافيمابالتعاونيقضياتفاقاال!صواتيةوالحكومة

وشردواسربينيتشاالصرباحتلأنبعدالصربيةالهجمات

قامتوفعلاتوزلا،مدينةإلىسكانهامنالآلافعشرات

الصربقواتضدسرئوعنيفبهجومالكرواتيةالقوات

التيالكرواتيةالأراضيمنوطردتهممنكرةهزيمةوهزمتهم

العشرين.القرنمنالتسعينياتأوائلفىالصرباحتلها

القواتمعبالتعاونالبوسنيةالحكومةقواتقامتكما

حاصرهالذيالمسلمبيهارتعشجيببامشردادالكرواتية

سبتمبرأوائلوفي.أم599أغسطسفيالصرب

بقصف!الأطلسىشمالحلفطائراتقامتأم،599

الصربيةالمدافعإبعادبغرضسراييفوحولالصربيةالمواقع

قصفعنالحلفطائراتكفت.البوسنيةالعاصمةعن

البوسنةممثلواتفقأنبعدالشهرنفسفىالصربيةالمواقع

أوهايوبولايةدايتونفىللسلامخطةعلىوكرواتياوصربيا

بباريسالسلاماتفاقيةووقعتنوفمبر،شعهرفىالأمريكية

البومشةالاتفاقيةقسمت.العامنفسمنديسمبرشهرفي

المسلمينمنفيدرالياتحادعليهيسيطرقسم:قسمينإلى

عليهيسيطروآخرالبلاد،مساحةمن51%يمثلوالكروات

ووضعالبلاد.مساحةمن%94يمثلالبوسنيينالصرب

شمالحلفمنجندي000/06الاتفاقيةبموجب

سبتمبر41وفيالنار.إطلاقوقفلمراقبةالأطلسي

منذالبوسنةفيعامةانتخاباتأولأجريتأم،699

عليبقيادةالديمقراطيالعملحزبفيهافاز،أم!09

الجماعيةالرئاسةرئيسأصبحالذيبيجوفيتشعزت

وكرواتى.صربىعضوينمعالثلاثية

يوغوسلافيا.سراييفوبمايضا:ان!

أشهجارعلىجمىضوذوثديحيواناليوسوم

منوالبوسوم.المجاورةوالجزرالجديدةوغينياأممتراليا

جرابذاتالإناثأنأي-)الكيسية(الجرابيةالحيوانات

نموهاتكم!للغايةمبتسرةصغارافيهتضعبطنى)كيس(

يكبرالجرابياتمعظمومثلأمهاتها.بأثداءمتصلةوهى

والبوسومات.الامبطنجرابفيمحمولوهوالبوسوم

بينهماالصلةولكنجرابيةحيواناتوالأوبوسومات

حيواناتومعهاالبوسوماتوتشكل.وثيقةليعست

انظر:الفلنجر.تسمىالثديياتمنمجموعةالكسكس

الكسكس.

ذيللهالبوسوم،حيواناتمىالعديدمتلمثله،الذيلالطوقيالبوسوم

بالأعصان.التعتسثفييستحدمهطوي!!

وتنامليلا،آخرإلىنم!طمنالبوسومحيواناتوتنتقل

تساعدهااليدشكلعلىخلفيةقوائمولهاالنهار،خلال

الأزهارباوتتغذىالأشجار.بأغصانالإمساكعلى

فروذاتوهى،النباتيةوالعصاراتوالحشرات،والفاكهة

أبيض.أومصفرأسمرأورماديأوبنيأوأسود،

ويعيعق.البوسومحيواناتمننوعا04حوالىوهناك

ويقوم.الأستراليةالمدنفيالذيلالفرجونيالعاديالبوسوم

عنبحثاالقمامةوصناديق،الفاكهةلأشجاربغزوات

كجم.وه51.بينالحيواناتهذهوزنويتراوح.الطعام

،أنبوبهيئةعلىفمالفأر،حجمفيوهوالسمل،ولبوسوم

يشبهالذي،القزمالبوسومويزن.والطلعبالرحيقويتغذى

البوسوم،أنواعمنوللعديد.جمأ4حواليأيضا،أغأرا

قوائمهابينكبيرةجلديةطياتا!لنزلقات،تسمىأضيا

القوائمفردوعندأجسامها.جانبيعلىوالخلفيةالأمامية

علىالحيواناتهذهفيساعدالأجنحةعملالجلدهذالعمل

منواحدولكل.أخرىإلىشجرةمنالهواءفيال!نزد!ق

طويلتانسفليتانأماميتانسنانالأستراليةالبوسومحيوانات

الخلفيةالقوأئمفيوالأصابالأولى.الأمامإلىأفقياتبرزان

هذهلدىوالثالثةالثانيةالإصبعانأما.الإبهاموتشبهكبيرة

للتنظيف.مشطالتشكلاملتحمتانفإنهماالحيوانات

فيأذيالهااستخدامالبوسومأنواعمنالعديدويستطيع

.بال!غصاناللإمساك

أنهبجانب،اليونانيةالأساطيرفىالبحرإلهون!ب

الإلهويشبه.البحريةوالعواصفوالزلازلالخيولإله

القدماء.الرومانيينعندالبحرالهةكبير،نبتونبوسيدون
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زيوسوشقيقوريا،كرونوسنجلهوولومميدون

أنجب.أمفيترايتالبحرإلاحةوزوجته.الآلهةملك

أنتيوس،الماردبينهممن،الذريةمنأحنخيرابو!ميدون

الواحدةالعينذووالمارد،أريونالعجيبوالحصان

نصفهمخلوقوهو،وتريتونبوليفيموس،سيكلوبس

غضبوكان.ميرمانويسمىسمكةونصفهرجل

)يسمىأوديسيوسأجرنانياالبطلتجاهبوسيدون

بالعمىبوليفيموسلإصابتهاللاتيمية(اللغةفييوليسيس

بينومن.الإلياذةالملحميةالقصيدةفيرئيسياموضوعا

ورجلنيريدس،تسمىبحرإلاهةبوسيدونوحشمخدم

والتنبؤشكلهتغييريستطيعكانبروتسيدعىحكيم

بالمستقبل.

لحيةدرأنهعلىلوسيدولىالقدامىالرسامونوصور

ذاتمركبةيقودو!صان،صارمةوسيماءمهابةوعليه

أسنانثلاثذارمحاويحمل،الخيولتحرهاعجلات

)الترايدنت(.الشعبالثلاثيالرمحيسمى

.أندروميدا،تريتون،نبتون:أيضاانظر

جبليةأرضبوميشنجزيرة.جريرة،يوسيشن

أقصىفييورككيبغربيتقع،الحشائشتغطيهاصغيرة

كوكجيص!القبطانوكانأمشرأليا.ساحلشرقيشمال

ساحلبمحاذاةشمالأأبحرأنبعدفيهاالرحالحطقد

!وكنادى،م0771أغسصسأ02وفي.الشرقيأ!شراليا

83عرضخطمن،أ!لقارةأصشرقياللساحلإنجلترابمدصة

ونصفدرجات01عرضخطوحتىجنولادرجة

ويلزنيوساوثاسمأشطقةاهذهع!ىكوكوأطلقلتممالأ.

بولحسيشن.جزيرةاسمالجزيرةعلىوأطلق

الحاديمماالرئيص(.-م291)4!جورج،لوش

فيولدأم(.-399أ)869،المتحدةأطولاياتالأربعونوا

فيليبسأكاديميةفىوتخرجماساشموسيتس،لولايةملتون

خلالالألممطولفيمحارباطياراوخدمأم249عام

أم(.459-1)939الثانيةالعالميةالحرب

إلىانتقلثميي!!،بجامعةبوشالتحقالحربوبعد

.هناكأضفطاصناعةشيبنجاحالعملوبدأ،تكساس

مأ669عامالأمريكيالنوا!مجلمه!فيعضواانتخب

عاميوخلال.أم689عامأخرىمرةانتخابهوأعيد

مجلحه!فىمقعدعلىالحصولفي!أم079و6491

فىبلنواا

الأمفىالمتحدةالحولاياتمندوباأم079عامعين

وكالةأم779و7691عامىفيترأس.المتحدة

انتخبأم8!0عاموفي.الأمريكيةالمركزيةالامشخبارات

.ريجانرونالدللرئيسنائبا

عامانتخابهماأعيد

م8891عاموفي.أم849

أ،لتخابات1فىبوشفاز

المرشيعمدائبهالعامة

شويل.دانالسيناتور

الداخلية،السياسةفي

الأمريكيةالحكومةشنت

بولقجورجعامالخدراتعلىالحرب

بوشوأجاز،م891!

الشؤونوفى.أم099عامأ!هسرائباشىالزيادات

فىجورباتشوفالسوفييتيوالرئيسبولققعرالخارجية

الدباباتمنكبيرعددلتدميراتفاقيةأم099نوفصر

،أم199عاميوليووفىأوروبا.فيالنوويةالألمسلحةوا

الاستراتيجيةالأسلحةخفضمعاهدةبالزعيمانر

.ستارت

فيالأولى:مرتينجريئةبأعمالبوشاشئيسقام

بنمابغزوالأمريكيةالقواتأمرعندماأم989ديسمبر

بنمابرئيسوالإطاحة،هناكالأمريكيةأحالمصالحماية

القواتأرسلعندماوالثانيةنورليجا،مانويلالجنرال

بعدأم099عامأغسطصفيالعريالخليجإلىالأمريكية

الكوسطتحريرعمليةدامتوقد.للكويتالعرأقغزو

منفبرأير28إلىيناير17منالصحراءعاصفةالمسماة

أ!ام.اذأصك

)نبذةجمهورية،الدومينيكانانظر:.حوانيوش،

تاريحية(.

مهنلىس.(م4791-0981)نفرفا،بوش

علمية.أبحاثومدير،المتحدةبالولاياتمشهوركهربائي

أم(،أ-459)939الثانيةالعالميةالحربخلالكان

ظهرتوقد.العلمىوالتطويرالبحثلمكتبمديرا

من،المكتبهذاتبناهاالتيالأبحاثنتيجةمهمةتطورات

وعقاقير،متطورةراداروأجهزة،الذريةالقنبلةحصيلتها

إنشاءفىمهمادورابوشأدىذأ!كبعدالملاريا.لم!!اشحة

هذهوتعد.المتحدةبالولاياتالقوميةالعلوممؤسسة

عامالمتحدةالولاياتحكومةشيدتهاالتى،المؤسسة

العلمىللبحثالرئيسيةالدعائم،إحدىأم059

.اليومالمتحدةبالولايات

الحاسبةمنها،الاختراعاتمنعددابوشسجلوقد

الحاسباتمنوعددا،التفاضليةللمعادلاتالتحليلية

بحلوتقوم-التحليليةالحاممبةوتعد.الأخرىالآلية
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يعولقياسيحاسوبأول-المعقدةالرياضيةالمعادلات

إفرتفىبو!قولد.القياسىالحاسوبانظر:.عليه

.المتحدةبالولاياتماساشوسيتسبولاية

كيميائي.م(0491-4871)كارل،لوش

الخبريةالتجريبعملياتبتطويرهاشتهر،ألمانيوصناعي

همايرفرتزاخترعام019عامففي.تجاريةإنتاجطردتىإلى

،الجويوالنيتروجينالهيدروجينمنالنشادرلصنعطريقة

تطويرفيساعدكذلكصناعيا.الطريقةهذهوتبنى

وهىتجارئا،والزيتالحجريالفحمهدرجةعملية

بولقوحصل.بيرجسفردرشاكتشفهاالتيالعملية

عامللكيمياءنوبلجائزةعلىمئيرجسبالاشتراك

.ام319

وترأس،ليبزججامعةفىودرسكولونفىبوشولد

إلى3591منإندستريفاربنتسمىألمانيةصبغةشركة

.أم049

رسامأم(.615-0451)هيرونيماسبوش،

متصلةلوحات)ثلاثالثلاثيةبلوحاتهاشتهر،هولندي

بأناستعجطبيعيةمناظربولقلوحاتأكبروتصورالأطر(.

الخلقةفمائهةوحيوانات-تخيلهاكما-وشميارونمشوهين

بعفوفي.الحجمكبيرة،التكوينغريبةالطعاممنوألوانا

تأثرهعملهويعكستمييزها.يصعبأشسياءترىالأحيان

الشعبيوالأدبالقديمةالهولنديةوالتورياتبالأمثال

والتنجيم.والكيمياءوالسحروالحكايات

الضيطانفكرةتسلطعنبوشلوحاتتكشف

مكابدةفيللبشريةقدرعما،صورهوتعبر.عليهوأتباعه

الجشعةالطائشةالإنسانطبيعةبسبب،الجحيمعذاب

الشهوانية.

منفصلة،مكوناتمنعادةبوشلوحاتوتتكون

أنطونيالقديسإغواءالثلاثيةلوحتهفيالمثالسبيلفعلى

أرضوسطوقفوقدالقديسنجدأم(،005)حوالى

مختلفعليهوتعرضوتحولالشياطينفيهاتصولخراب

.تعبدهعنلإغوائهالدنيويةالمتع

تعرفثلاثيةلوحةفهيتعقيدابوشأعمالأكثرأما

أصبحوقد.أم005حواليالدنيويةالمتعحديقةباسم

بوشأعمالشأنذلكفيشأنه-عرضةالعملهذا

طيعشعلىهجوماالشراحآراءلاختلاف-الأخرى

الإنسانعودةتمثلأنهاألاخربعضهميرىبينما،الإنسان

وحواءآدمهبوطقبلعليهاكانالتيالطبيعيةالبراءةلحالة

رأسمهمسقطإلىبوشاسمويرجع.الأرضإلى

هولندا.فىهرتوجنبوش

ترين.كا،نسفيلدما:نظرا0ثلينكا،مببوشا

(.واللغاتالعرقية)الحماعاتأفغانستانانظر:اورشتو.

مساحتهامنطقةبوشفيددمركب.مركبلوشفيلد،

ترانسفالبوسطالبركانيةالصخورمن2كمألفخمسون

جديرةالمنطقةلهذهالجيولوجيةوالمعالمإفريقيا.بجنوب

ولأهميتهاالمعادنعلىلاشتمالهانظرا،بالملاحظة

منكميةأضخمتوجدالمكانهذاففيبمالاقتصادية

والبلاتينالكرومعلىتشتمل،العالمعرفهاالرواسب

المعادنومن.البلوريالكالسيوموكلوريدوالفاناديوم

النحاسالمنطقةهذهمنامشخرجتالتيالنافعةالأخرى

فيلد.انظر:.والتيتانيوموالقصديروالنيكلوالحديد

حينماسنة،مليونألفينحومنذالمركبتكونوقد

القشرةعبرالبركانيةالحمممنهائلةكتلتسربت

الأرص.ان!:.الأرضية

طبقاتطمرتهاوتصلبتالحممهذهبردتأنوبعد

الحممسمكيتجاوزوأليوم،بالتدريجوتغيرتأخرى

متر.ألفالمناطقبعضفىالمتصلبةالبركانية

شاعرم(.1-971837)9ألكسندر،بوشكين

الطويلة،القصصيةأشعارهبسببشهرتهذاعتروسي

وكذلكشعريةومسرحياتغنائيةأشعارأكتبولكنه

بعضالعديدةأعمالهاستحثتوقد.قصيرةنثريةقصصا

أوبرا.أوباليهشكلفيلتقديمهاالروسالملحنينكبار

-821)5أونجنإيوجينالشعريةأعمالهأشسهرومن

فيهايصور،الشعريةالرواياتمنوهىأم(،832

)متحررا(،ليبرالياالشكيمةقويذكياالبطلشخصية

وأالجادةالمهنةوإلىالأخلاقيالانضباطإلىيفتقرولكنه

المجطينوأولئكنفسهيحطمفهو،الحياةفيالمحددالهدف

لواحدرومانسيةعلاقةأشمعارهمنكثيرفييعالجوهو.به

منويبتكرتاتيانا،تدعىجميلةريفيةفتاةمعالجنمن

نماذ!الوفيةوتاتياناالضعيفجيني،الفردينهذين

الروسي.الأدبفىمتعددةلشخصيات

عامكتبهاالتيجودنوفبوريسمسرحيتهفيأما

تراجيديااهمشدعىفقدبلاقافية،مرسلنظمفيأم825

المسرحيةوتعرض.الروسيالمسرحإلىالتاريخيةشكسبير

إثربالذنبالشعورمنحالةانتابتهالذيالقيصرحياةإلى

كتب.العرشعلىللجلوسالتوصلبغيةارتكبهاقتلجريمة

ليقودالجنونمنوالخوفالحبعنغنائيةقصائدبوشكين

عامكتبهاالتيالبستونيملكةورواية.الصدقإلىمجتمعه

شيوعا.الواقعيةبوشكينرواياتأكثرهيأم834
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وكانموسكو،فيبوش!سينمميرجيافتم!ألكسندرولد

الحاكمبلاطفييعم!!أسودإثيوبياالكبارأجدادهأحد

يتباهىالغرورشديدبوشكينف!ضانالأكبر،بطرسالروسي

ملدايةأصشعرايقرضلدأ.اضبيااوأصلهالسوداءبسلالته

تركهوبعدعاما.21يناهزعمرفيبالمدرسةالتحاقه

ح!ضمية،دائرةفيلوظيفةأضحة!ا،أم718عامالدراسة

فيالاجتماعيةالحياةفيمشاركاوقتهمعظمقضىولكنه

.بطرممبيرجمعانتمدينة

نأبعدبوشك!تمراقبةللقيصرالسريةالشرطةبدأت

،مرموق!تحكومي!!موظف!تفيهايمتقدأشعاراكتب

رو!ميا.جنوبيإلىنفيالشعريةالانتقاداتهذهوبسبب

إلىاستدعاهالأولانيقولاالجديدالقيصرل!ش

كان.عنهشخصياعفواوأصدرأم826عامموسكو

صتتبقهـىفيماو.سياشوأحشعرارائدحينئذبوشك!ت

أحلمياأجحثاب!خابةأصش!هـ،اجانبإلىعني،عمره

سماهاأدبيةصحيفةأنشأ،أم836عاموفي.التاريخي

المعاعر.الجيل

المشهورةالفاتنةمربوشك!!تزوحأم،831مشةفي

إعجاببمسببعليهاغيرتهواشتعلتجونشاروفا،ناتاليا

أنتيهديجورجأغرنسياالبارونولالذاتبها،الرجال

البارونبوش!ش!تتحدىوقدرومميا.فييعيحقكانالذي

فيهاجرحالتيالمبارزةوهي،بالسلاحمبارزةإلىودعاه

إصابته.منيوم!تبعدأهنيةاعاجلتهث!ابوشك!تأحشاعرا

الأوبرا.،الأدب،الروسي:أيضانظرا

أ-هـيصاني.االقياسمنفاأفيمسافةوحدةأصغراليوص

أيةتقاسر.بوصة36أجاردةاوفيبوصة21اغدماوفي

المتريالنظامأمامنها.اءبأ!البوصةمنأصغرمسافة

.المليمتراتأودالسنتيمتراتأعصيرةاالمساشاتفيقيس

أجوصةاوتساوي.ملمأ.أ!احداالسنتيمترويساوي

الأصل!ىحددالبوعةطول

وقتلىالتالىإدواردلسهلقالود

وح!ادعشرارالعالغرنم!هـمن

شعيرحماتتلاتطوليعادل

لهايةعدطرهـالواحدةيمصع

إلىآلداكأحوصةاقسمتر-الاحرى

الشعير.حاتسميتأبراءتلاتة

وحدةأصسرأصسحتالبوعة

القياساتطام!ياكلسافاتلتسيهال!

إلىأجرصةاقسمتوهناأصبريطاثيءا

حرءا.61

لوصه1

ي!ءفيصلمصجر!-7!*!ع!-كا+ص،ييأضحديدأداةالبو!

س*6كا؟ررع!ء37!"*!س!.شكلوأبسط.الاتجاه

عء!-!+،لأ!02إبرةمنيت!صنللبوصلة

؟!يئع!محورعلىمثبتةممغنطة

!ء!7ء"ء--وتشير.بحريةتدورل!ي

لاقي6لا3-3"أغطبااتحاهإشا/لإبرد

ء!*73ع"3+*3!سالمغنطيسيأأسشماا

ءطع8ءقرصال!برةوتحت.أي!رض

معمطيسيةإبرةا!االجيببوصلةنقاطعليهرسصتمستدير

سل.فىوتعسما!!مثميرابخي!امسافاتعلىودرجات

هناكلاتكولىعندمايقهمط.ال!تجاهإلىأجشيرمنتظمة

بها.يسترشدونعلاماتعلىالأصليةاوالجهات

أصشمالاهيأجوصلةا

الشمالهيالفرعيةوالنقاط.أعرباربالحموراكشرثر

والشمال،الغربىالجنوب،الشرقىزالجنوباكشرقي

اخرلي.ا

إضافيةنقطة42لهاأغديماأطرازامنزالبوصا،ت

يكونوبذلك.والفرعيةالرئيسيةاضقاطال!تماإلىتشير

الحديثةالبوصلاتومعظم.نقصةأ32أخقاطاإجماني

الدائرةدرجاتبعددالساعةعقار!حركةلاتجاهمرسومة

والفرعية.الرئيسيةالنقاطإنىبالإضاشة0،536اد

علىومواقعهاوالفرعيةالرئيسيةالنقا!أيليوفيما

نقطة.كلمعهاتتطابقالتياسدرجاتابدلاأ!ةأررائرةا

0536أوصفر-االشما

ء54-اكشرفياأسشماا

065-الشرث

3515-العترقيالحموب

0815-الجنوب

ء522-أكرلياالجنوب

0725-الغرب

0431-أخربياأصشمالا

معرفةعلىالناستساعدالصغيرةالجيبوبوصلة

فكلبها.يهتدونعلامةأيهناكت!صنلاحينماطريقهما

فيه.يسيرواأنلجبالذيالاتجاههومعرفتهمايريدون

إلىليصلغربايسيرأنضعخصعلىيتع!ت!انإذافمثالأ،

.يكونبحيثالإبرةيقيمأنعليهفيجب،مدينةأقرب

علىالموجودتينوالجنوبأحشمالاعلامتيشوثطرفاها

فييتجهأنعندئذأحشخصاعلىويتعين،البوصلةقرص

.للإبرةأسثممالياالطرفيسار9د0يمثلالذيالاتجاه

ظهرعلىتستعم!!مغنطيسيةلوصلة.ا!للاحبوصلة

عددبهايكون،الحال!تمعظماوفي.السفينةأوالقارب
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لقرصالأسفلالجانبعلىمثبتةالمغنطيسأحجارمن

يدورأنيمكنحتىمحورعلىالقرصويستقر.البوصلة

الشمالإلىدائمايشيروأنالبوصلةتجويفداخلبحرية

بسائلممتلئشفافغطاءالبوصلةولتجويف.المغنطسي

الجلسرينأووالماءالكحولمزلمنهوللتجمد،قابلغير

نفسهالوقتوفىيطفوالقرصالمزيجهذاويجعلوالماء.

إلىجانبمنباستمرارشأرجحلاحتىحركتهمنل!طئ

تسمىرأسيةسوداءعلامةوهناك.السفينةحركةمعآخر

وتجويف.البوصلةتجويفداخلمنقوشةا!للاحخط

السفينة.مقدمةإلىالملاحخطيشيربحيثمرتفعالبوصلة

البوصلةقرصعلىالملاحلخطالتاليةالنقطةفإنوهكذا،

السفينة.نحوهتسيرالذيالاتجاهإلىتشير

متغيرةنقطةالمغنطيسيالشماليالقطب.الاختلاف

القطبعنالكيلومتراتمئاتتبعدالأرضسمطحعلى

اتجاهإلىتشيرالمغنطسيةالبوصلةولأن.الحقيقيالشمالى

القطبإلىتشيرمانادرافإنها،المغنطجسيالشماليالقطب

علىوالاختلاف.نفسهالوقتفيالحقيقىالشمالي

والقطبالمغنطجسيالشماليالقطباتجاهبينالبوصلة

الانحدار.أوالاختلافيسمىالحقيقيالشمالي

الختلفةالأماكنحعسبيتفاوتالبوصلةفىوالاختلاف

الأوقاتفىقليلأيختلفأنهكما.الأرضسطحعلى

لكيولهذا،آخر.إلىعامومنالوأحد،العاممنالختلفة

نأعليهفإن،بدقةالمغنطيسيةالبوصلةماشخصيستعمل

يقومأنكذلكوعليه،موقعهفيألاختلافقدريعرف

وهذه.البوصلةقراءةعندللاختلافتصويببأي

منكثيروعلىالبحارةجداولفيموجودةالمعلومات

الخرائط.

منقريبةالمغنطيسيةالبوصلةوضعتإذا.الانحراف

هذانحوتنجذبفإنهاحديد،علىيحتويفلزيجسم

الثمماليالقطببينتتكونالتيوالزاوية.الجصم

تعرفالبوصلةإليهتشيرالذيوالاتجاهالمغنطيسي

.بالانحراف

تثبتفإنها،سفينةعلىالملاحبوصلةتركبوعندما

توضعمحورعلىمرتكزةدائمةحلقاتوهوالمرتكزفى

أدواتوللصندوق.البوصلةصندوقيسمىحاملعلى

البوصلة.فيللانحرافالكبيرةالأخطاءتصححمغنطسية

بالس!،الملاحيدور،التصحيحاتهذهعملوبعد

منمتحققا،مختلفةاتجاهاتفىالسفينةيوجهأنهبمعنى

عددالملاحويلاحظ.مختلفةمعالمطريقعنالاتجاه

التيللسمفينةالصحيحالمسارعنالانحرافدرجات

الشرقفيمنارةاتجاهفيالسيرفعند.البوصلةتوضحها

تتجهالسفينةإنيقولأنالملاحيستطع،المثالسبيلعلى

المسفينةأنإلىتشيرقدالبوصلةولكنتماما،الشرقنحو

بعد،وفيما.درجتينبنحوالشرقيالجنوبنحوتتجه

البحار!ان،الأرضرؤيةعنمنأىفيالسفينةتكونعندما

الشرقيالجنوباتجاهفيدرجتينبنحوالدفةيديرسوف

.الشرقإلىمباشرةيتجهلكيالبوصلةعلى

وملاحوالصينيونيكونأنالمحتملمن.تاريخيةنبذة

البوصلاتاستعملمنأولهمالمتوسطالأبيضالبحر

منهمالمسلمونالعربنقلهاوقد،سفنهملترشدالمغنطجسية

فىوذلكوغرباشرقاالبحارعبابتمخرسفنهموكانت

الثانيأوعشرالحادي،الهجريينالسادسأوالخامصالقرن

منبسيطةقطعاالبوصلاتهذهوكانت.الميلاديينعشر

منمحيطداخلفلينأوقمقفوقيطفو،الممغنطالحديد

علىينقشكان،الميلاديالرابكلشرالقرننحووفيالماء.

التالية،السنواتوخلال.اتجاهنقطة32البوصلةقرص

ألانحرافعنالكثيرالعالمأنحاءفيالبحارةتعلم

البوصلاتيستعملونوأصبحواالبوصلاتفيوالاختلاف

أكبر.بدقةالمغنطيسية

الفولاذأوالحديدمنالمصنوعةالسفنظهرتوحينما

قراءةإجراءأصبح،الميلاديعشرالتاسعالقرنأواخرفي

صعوبة.اكثرالسفينةظهرعلىالمغنطسيةللبوصلةدقيقة

لذلك،ونتيجة.السفنبمعدنتتأثرالقراءاتكانتفقد

تتأثرلاالتي)الجيروسكوبية(الدوارةالبوصلةظهرت

الحقيقي.الشمالاتجاهإلىوتشيربالمغنطيسية

المغنطيسيةالبوصلاتالكبيرةالسسفنتحملواليوم

المغنطسيةالبوصلاتكانتولما.الدوارةوالبوصلات

العديدظهرفقد،الطرانمجالفيكافيةليعستالعادية

الخاصةالمغنطيسيةوالبوصلات،الدوارةالبوصلاتمن

وكذلك،المجالهذافيللاستخدامالعلماءاخترعهاالتى

الثانيةالعالميةالحربوبعد.للبوصلاتالراديواستخدم

منخاضانوعاالعلماءطورام(،1-549)939

القطبية.المناطقفىللاستخدامالدوارةالبوصلات

الموسوعةفىصلةذاتمقالات

والمغنطيسيةالمغمطسالمغنطجسيالحجرالاختراع

الملاحةالحنوبىالقطبالدوارةالبوصلة

الشماليالقط!المساحلوصلة

فىويستخدمالاتجاهيحددجهازالدوارةالبوصلة

وفي،الرئيسيةوالحربيةالتجاريةالسفنكلعلىالملاحة

أكثرالدوارةوالبوصلة.الأرضيةوالمركباتالطائراتبعض

المجالعلىتعتمدالتىالمغنطيسيةالبوصلةمندقة

وتشير.المغنطجسيالشمالإلىلتشيرالأرضيالمغنطجسي

الشمالإلىأوالحقيقىالشمالإلىالدوارةالبوصلة
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تأرحأوبتمايلالمغنطسيةالقوىولاتتأثر.الجغرافي

المركبة.

البوصلةتتمكنالجيروسكوبتسمىأداةوتوجد

ويتكون.الاتجاهتحديدمنطريقهاعنالدوارة

قواعدعلىمركب)عجلة(دوارمنالجيروسكوب

المحوريشيرعاليةبسرعةا!دوارايلفوعندما.متحركة

نأدونالاتحاهنفسإلىباستمرارالدوارعليهيدورالذي

محورالمحورويسمىالقواعد.تحريكبطريقةيتأثر

معالدورانمحورلمجوازى،الدوارةالبوصلةوفي.الدوران

عنبالقدرةالدوارويزودأوتوماتيا.لطريقةالأرضمحور

صسد:ثداح!محصورأنهكما،كهربائيمحركطريق

.كالبندولمعلق

البوصلةعلىمؤشرفىالاتجاهعنالمعلو!اتوتظهر

المسمىالدورانوهذا،الأرضدورانمعببطءالدوارة

أرروران.امحوراتجاهتغييرفييتسببأنيمكنالمبادرة

بالبوصلةيوجد،المبادرةعنتنتجالتيالأخطاءولموازنة

خطفيالتغيراترمعقد.وتوازناتأوزاننظامالدوارة

محورفيتؤثرأنأيضايم!شالمركبةسرعةفيأوالعرض

الوضعءيصححأنيجبالبحارفإنولذا.الدوران

ارروارة،أالبوصلاتلعضوفي.التغيراتهذهحدوث

.التصحيحاتبهذهالحاسوبيقوم

الاهتزازاتمنأ!دوارةاالبوصلةحمايةمنولابد

بالزيتمليءوعاءفيتطفوالأجهزةوبعض.وألارتجاجات

البوصلةتركبالسفنمعظموفي.وسادةبمثابةيعمل

إرسالويتم.السفينةظهرأسفلحجرةفيالدوارة

فقد.أخرىمناطقوإلىالربانمنصةإلىالبوصلةمعلومات

المثالسبيلعلى،حربيةسمفينةالدوراةالبوصلةتوصل

الصواريخ.وتوجيهالمدافعتصويببأجهزة

الألمانيالمهندسأم809عامالدوارةالبوصلةاخترع

كامبف.أنشتزهيرمان

البوصلةممبيريأمبروزإلمرالأمري!شالخترعطوروقد

وذلك،ام119عامفيبنجاحتحربتهاوتمتأيضاالدوارة

.المتحدةللولاياتالتابعةدلاويرالحربيةاسمفينةعلى

أمبروز.إلمر،سبيريبمالجيروسكوب:أيضاانظر

ال!!اهاتد!ريد!دم!ازاووح!!

مزودالهندسيالمزواةجهازأنمنالرغموعلى.المغنطيسية

تحديدبجهازملحقةليستالمساحبوصلةأنإلا،ببوصلة

تصويبونقطةمؤشراتمنمصنوعةوهي،تلسكوبي

بهاألى،كماالبندقيةفيالتصويبنقطةبعيدحدإلىتشبه

.المساحبوصلةفيأساسيجزءوهيمغنطيسيةإبرة

مستوىفيالمتزنةوالممغنطةالفولاذيةالقطعةهذهوتتأرجح

وحهقراءةعلىتساعدالغطهاءداحلمرآةعلى!توياللساحبوعملة

أصىء.اداحيةأخمحصرايمف!!ديمما،صلةأحرا

مرصحبالأحجارمحورعلىومرتكزةالأفهت،الخصأموار

ونهاية،ممكنةدرجةالتأرحلا!لاحت!طكلتقليا!الكريمة

مدرجة.بمسطرةتمرر،حادةالإبرة

الأراضيمسحفيالبوصلةالمساحونيستحدم

ويجب.المهندسينأداةمندقةأقلالأداةهذهلأنالصغيرة

البوصلة.بسببمحتملخطألأيمساحةالمسئاحيتركأن

مجالفيمركزهاعندالإبرةتوازنيكونأنيم!شفمثلا

واحد.مغنطهيسي

كما،الأرضمنالمغنطيسيةالقوةخطوطوتخرح

التيالإبرةفإنلذلك،المغنطجسيةالأقطابمنأيضاتخرج

تتأرجح.أنيمكنكماتنحرفأنيمكنبحريةتتحرك

الاتجاهاتثابتةكيرالأرضمنالمغنطيسيةأغوةاوخطوط

بقعأنكمالأخرىساعةومنل!خريوممنلختلفف!

النوعيةوتؤثرالتفاوتأوالاختلافهذاتسببقدالشمس

إبرةالمعمئكلىمنطقةمنالقريبةللصخورالمغنطيسية

البوصلة.

البوصلة.:أيضاانظر

)بوصدةالبوصلةانظر:.المغئطيسيةالبوصلة

الملاحة.(،تاريخية)لدةالذاتىبالقصورالتوجيه(؟الملاح

أبوالدينشرفأم(.696-061)8البوصيري

الذينالشعرأءأحد،البوصيريسعيدبنمحمدعبدالله

وصاحب،العربىبالمغربالصوفيالاتجاهإلىينتمون

!م!.الرسولمدحفيالمشهورةالبردةقصيدة

نزحثمصغرهمنذالقرانوحفظبالمغرببدلاصولد

واللغةالدينعلومفيدروساتلقىحيثالقاهرةإلى

،آنذاكالصوفيةشميوخبأحدواتصملوالتارل!والأدب

وظيفةفيعملإنهوقيل.المرسيالعباسأبيوهو

والنصارىاليهودهجاوأنه،عليهعرضتأومحتمسب

فيهفأنشأ!!الر!عولبمدحكثيراوتغنى،عهدهفي
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يقولوالتىبالبردةالمشهورةقصيدتهمنهاكثيرةقصائد

مطلعها:في

سلمبذيجيرانتأيهرأمن

بدممقلةمنجرىدمعامزجت

كاظمةتلقاءمنالريحهبتأم

إضممنالظلماءفيالبرقوأومض

:الرسولمادحافيهاويقول

بشرأنهفيهالعلمفمبلغ

كلهماللهخلقخيروأنه

بهاالكرامالرسلآتىآيوكل

بهمنورهمناتصلتفإنما

وقدبيتا،وستينمائةبلغتالتيالقصيدةنهايةإلى

.البردةنهجسماهابقصيدةشوقيأحمدالشاعرعارضها

هـ،048-76)2العباسأبو،البوصيري

بنإسماعيلبنبكرأبيبنأحمدام(.1361-437

أبو،الشافعي،الكناني،البوصيريعثمانبنقايمازبنسليم

وهو.الحديثحفاظمن.المحدث،الدينشهاب،العباس

.البردةصاحبهـ(696-06)8البوصيريغير

منوغيرهم،والبلقيني،والهيثمي،العراقيمنسمع

نسخفيوعملكثيرأ،وآلف،وخرجحدث.طبقتهم

:السخاويقالكثير.مبريفكثيرافن!خ،الكتب

ولهوالأسمماءالمتونفيكثيرتحريفمعحسنوخطه

الكضبعلىماجةابنسننزوائدمنهاحسنةتصانيف

الستة؟الكتبعلىالكبرىالبهقىسننزوائد؟الستة

علىمكباوظل.الستةالكتبعلىالعشرةالمسانيدزوائد

.ماتأنإلىالحديثكتب

منعديدةأنوأععدىيطدقاسمالبوطئطيلة

فيالبوطنطلةمنمختلفةأنواعوتوجد.المزهرةالشجيرات

بعشبةالبوطنطيلةتعرفكماوأمريكا.واسياأوروبا

الأماكنجميعفىبسهولةالبوطنطلةاعأنووتنمو.القوى

ولهذه.حدائقنباتاتأنهاعلىكذلكوتزرعتقريبا.

وهىبيضاء،أوبرتقاليةأوحمراءأوصفراءأزهارالنباتات

.أم،وهسم05بينيتراوحارتفاعحتىتنمو

إبراهيم.؟م(؟-؟هـ،)؟-إبراهيم،بوالطيب

سباقاتفيتفوقمغربىقوىألعابلاعببوالط!

الذهبيةالميداليةأحرز.الطويلةللمسافاتالجري

فيأم....ممباقفيالأولبالمركزبفوزهالأوليمبية

الأوليمبيةالدورةفيدقيقة27)46.12مقدارهزمن

سميؤولفيأم889عامأقيمتالتيوالعشرينالرابعة

الرياضيةالميادينفىبوالطيبنجملمع.الجنوبيةبكوريا

والإفريقيةالعالميةالقوىألعابفيالجريلمسباقات

عامحتىام879عامبينماالفترةخلالوالعربية

التيالعاشرةالمتوسطالبحرألعابدورةففي.أم299

بوالطبأحرزبسوريااللاذقيةفيام879عامأقيمت

الجريسباقيفيالثانيبالمركزلفوزهفضيتينميداليتين

والجري،دقيقةأ3و73.04مقدارهبزمنم0005لمسافة

وفي.دقيقة.2340428مقدارهبزمنأم....لمسافة

الذهبيةالميداليةإلىإضافةبوالطيبأحرزأم889عام

ميداليتين،العامهذافيعليهاحصلالتيالأوليمبية

الخامسةللكبارالقوىلألعابإفريقيابطولةفيذهبيتين

فيالأولبالمركزلفوزهبالجزائرعنابةفيأقيمتالتي

مقدارهبزمنم0005لمسافةالجريسباقي

مقدارهبزمنأم....ولمسافة،دقيقةأ.96.943

لفوزهذهبيةميداليةبوالطبوأحرز.دقيقة)28هء،28

بزمن0005لمسافةالجريمعباقفيالأولبالمركز

المتوسطالبحردورةفيدقيقةا9322!46مقداره

وميداليةبأثينا،ام199عامأقيمتالتيعشرةالحادية

لمسافةالجريسباقفيالثالثبالمركزلفوزهبرونزية

بطولةفيدقيقةأ0322227مقدارهبزمنم0005

فيطوكيوفىأقيمتالتىالثالثةالقوىلالعابالعالم

القياسيالرقمعلىبوالطيبتربعوقد.نفسهالعام

سجلالذيام....مسافةجريلسباقالإفريقي

السنويالعالميالترتي!وفي.أم889عامفيباسمه

لسباقالأولالمركزبوالطيبحققالقوىألعابللاعي

قدرهبزمنأم889عامفىأم....مسافةجري

م0005جريلسباقالرابعوالمركز،دقيقة27و64،12

وقد.دقائق4..01.2113قدرهبزمنأم989عامفي

احتفالفيبوالطبالرياضيةللألعابالعربيالاتحادكرم

القاهرةفيأم989عامالأولالعربىالأوليمبياليوم

فىم00001جريلسباقالذهبيةبالميداليةلفوزهبمصر

عامأقيمتالتيوالعشرينالرابعةالأوليمبيةالدورة

الجنوبية.بكورياسيؤولفىام889

إلىالنمويستطيعالصغر،متناهيخاصتركيباووع

إلىبالإضافةتقريباالنباتاتأنواعجميعوتقوم،حيكائن

والأولياتوالفوياتوالبكتيرياالطحالبمنمعينةأنواع

أنواعهأو،الحيالكائنبدورهاتساعدالتيالأبواغبتكوين

.مكانإلىمكانمنوالتحركالبقاءعلى

الحجمحيثمن-كبيرةبدرجة-الأبوأغتتفاوت

مجهريةخليةمنيتكونمعظمهاولكن،والشكل

.واحدة
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الخلايا.ومتعددةمركبةأبواعبإنتاخالفطريقوبمو

وبعضوالغذاء.الأساسيةاالحيةالمادةعلىالابواغوتحتوي

غير،لحماكنةالبقاءوتستطيع،سميكجدارأ!االألواغ

الأبواغهذهتساعدالحصائصوهذهشمهور.لعدةنشطة

وال!وف،أمميميائياتوا،القاسيالطقسمقاومةعلى

.بأخرىأوبطريقةالحيئنال!ظتقت!!ربماالتيالأخرى

ذيوأ!،لها،الحيوانيةالأبواغاسمعليهايطلقالتيوالأبواغ

مكانمنيتحركربماالآخروبعضها،وتستطفالسباحة

الهوائية.أضياراتاعلىآخرإلى

مرحلةخلاا!ألواغاأسباتاتاتنتج.النباتيهالأبواغ

الأجيالتعاقبتدعىالتيألمعقدةاحياتهادورةمنواحدة

اضباتاتاوتقومايرجيال.تعاقب:انف!إ.الأجيالاتبادلأو

تركيباالنباتاتبعضتكون.طرقبعدةالأبواغبتكوين

داخله.الأبواغتنموالذيالبوفيالكيسأوالحافظةيسمى

تنموالتيالكبسولاتعلىالبوغيةالأكياسوتشتمل

الأورالىأحسفليةاالجوانبوعلي،الحزازياتعلىعمودية

كياسالأامنتتحررالأبواغاتنضجأنوبعد.السرخس

تبدأنهافيمناسبةبيئةالأبواغاصادفتوإذاوتتنالر.أجرغيةا

حدارالأسامميةاالحيةألادةاتخترتوحينئذ،الإنباتفي

الإبواعالحاملةأضباتاتاماتقوموعادةالنمو.فيوتبدأالبوخ،

أحشوالواحدد،المرةعييقةالص!إبهذهكثيرةأبواعلإنتاج

.والإنباتأحيشابإم!صانهالأبواغاهذهم!فقطالقليل

السرخسياتمثلأخباتاتابعضفيالأبواغاتتحول

المشيجى.النابتيدعىجديدنباتإلىوالحزازيات

بإنتاجويقوم،الأبالنباتالمشيحيالنابتولايشبه

هيو،وأوليس!شيريوخطريووطحلينباتيالأبواغأنواعبعض

رعمواحدةحليةم!اهـمعطهمثاويتأ،متعددةأ!وأشكاأححاح!دات

.واحدةحليةم!أكترالمطريةالألواعااصعصأد

بدورهامكونةالأمشاجوتتحدأضكاثر(.ا)خلاياالأمشاج

البوغي.الطوريسمىنباتا

ويقوم،الأصليالأبالنباتالبوغيالنابتهذاويشبه

انظر:.ثانيةمرةالدورةوتبدأ،أبواغلإنتاجبدوره

السرخس.

ما-حد-إلىتشبهتكاثريةدورةلهاأجذريةاوالنباتات

تنتجعولكن.والحزازياتباكسرخسياتالخاصةأسدورةا

عضوويقومالبذور.ت!صينفيخطوةبوصفهاأبواغها

تسمىأبواعبإنتاجأجذرياالنباتفىثريأخ!طاأضأنيثا

أبواغاأضكاثرياالتذكيرعضوينتجبينما،الكبيرةالأبواغ

عضوداخلكبيربوغك!!ويبقىالدقيقةالأبواغتسمى

منتجادقيقمشيجينابتإلىويتحوأ!،ثريالت!ظالتأنيت

،لقاححبةإلىيتحولدقيقبوغك!!أنحما.بيضيةخلية

وبعد.ذكريتينخليتينينتجمشيجيانابتارححاتصئبدر

الجنينويبدأ،البيضيةبالخليةالذكريةالخليةتتحدأضلقيحا

.البذرة:انف!إالنمو.في

منمعينةأنواعتنتج.والفطرياتالطحالبأبواغ

وهذهالبذور.وظيفةتؤديأبواغاوالفطرياتأبأطحاا

.الأبواغعلىتحتويبوغيةأكياساتحملالحيةأص!صائناتا

وتتناثر،البوغيةالأكياسخارجالناضجةاالأبواغوتنفحر

جديدا.فطراأوطحلباالأبواغوتعطي.اسعوثنصاأعلى

.الفطريات:انظر

البكتيريامنمعينةأنواعتكون.البكتيريةالأبواغ

بكتيريةخليةيعدالبكتيريوالبوغ.أطحمايةوسيلةأبواغا

لبعضويمكن.ساكنةوأصبحتسميكاجداراكونت

وهكذا،الغلياندرجةعندالماءتقاومأنالب!ضيريةالأبواغ

الختلفة.الأطعمةتعقيمعملياتتعوق

بنوعدفاعيةأبواغامعينةأولياتت!ضن.الأوليةالأبواغ

تعيعقطفيلياتلياتالأوومعظم.الخلويالانقساممن

كأبواغ.اخرإلىحيوانمنوتنتقل،الحيواناتعلى

الملاريا.مرضأ!لأبواغمكونفيأرحيوانويعسب

.النباتالتكاثربمأيضا:انف!إ

.(لس!ان)ااوغندأ:نظرا10ئدبوغا

.تلأوليااان!:.ليوغداىا

فيالعذبةالمياهفىتعيشالحجمكبيرةسمكةاليولمحن

قبلماأسماكأحافيرتشبهوهي.الشماليةأمريكاشرق

منقار.أبيسمكإلىقرابةبصلةالبوفنوتمتالتارلق

المعشبة.الهادئةالمياهفيالبوفنوتعيشمنقار.أبوانظر:

أصغروهوالصغار.ويحرسلهعشببناءالبوفنذكرويقوم

نجاتةألواغ

!نئظمخصصلاؤكا!هعبر!بم!!سعئىحس

ء،*!ت!*----حتنض!حا!لا-لىلإيبحممع

طحلىدوع!طريةأدواع

!!ك!
سرحسى!عحراريسعكير!عصسيرلوع

أوفيلوخ

ط!-*سس!حمس

!سحكصسح!!!عذ-"

سكتيري!ع

ث!ر-حضخمكت!
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العذلة.المياهفيتعيمقأاكبيرةسمكةالبوفنسمكة

البحربجرادأساساالبوفنويتغذى.الأنثىمنحجما

.الأخرىوالأسماك

كاتبةأم(.869ا-)809دوسيمونبوفوار،

حيث،بباريسالسوربونفيالفلسفةدرست،فرنسية

ثمومنسارتر.بولجانوالكاتببالفيلسوفالتقت

انظر:.الوجوديةعنيعتقدانهاكاناالتىالأفكارتمخضت

الوجوديلإ.

أتتلقدايلأولىروايتهاالوجوديةبوفوارأعمالتضما

الغموفأخلاقياتوكتابهاأم()439لتمكث

السياسةفيمسرحياتأيضاكتبتوقدأم(.)479

(أم)949الثانيالجنسوكتابها،الاجتماعيةوالحرية

فىالمرأةدوريناقشالذي

الحديث.العصر

ترجمةسبوفواركتبت

-كل،لاء؟-+6+مجلداتأربعةمنذاتية

لاص!3+"إلىعديدةإشماراتتتضمن

7!ولأناس،ئهاصدقاأ

وأولزمانها.فيمشهورين

س-!س7---خول*ابنةمذكراتالكتبهذه

لا3كاشتحكىم(91ء)8مطيعة

!فواردوسيمونودراساتهاشبابهاعن

الحياةعنفوانوفي،الأولى

النازيالاحتلالأثناءتجربتهاتسترحئوفوارام(،069)

أم(.459-1)939الثانيةالعالميةالحربخلاللفرنسا

(أم)639الظروفقوىمذكراتهامنالثالثوالمجلد

مستعمرةفىأم549ثورةوحتىالحرببعدفرنسا،يصف

منحياتهاناقشتوقدإفريقيا.شماليفيالفرنسيةالجزائر

وفعلقيلماكلالرابعالسفرفيأم729إلى6291عام

تحيةبمثابةوهوأم(819)لسارتروداعوتحيةأم(،)749

باريس.فيبوفوارولدت.عمرهالرفيقووفاءإجلال

4177)نسيسفراالسير،بوفورت

)علمالبحريةالمساحةعلمفىمتخصصبحارام(.857

ويدرسوالمحيطاتالبحرأغوأرويسبرالخرائطبرسميهتم

مقياسابوفورتأدخل(.والتياراتوالجزرالمدظاهرتي

قوةيصفجدولوهوبوفورتمقياسباسمهسمى

علىالرياحتأثيردراسةبعدالجدولبنىوقد.الرياح

71إلىالسكونبصفرالمقياسويبدأ.الشراعيةالمراكب

ميثفينافانفىبوفورتولدوقد.كاملةعاعمفة

عالموأصبح،ام787عامبالبحريةوالتحق.بأيرلندا

.ام832عامفيللأدميراليةالمائيةالجيولوجيا

.الرياحبمعلم،البحريةالمساحةأيضا:انظر

لسيرا،بوفورت:نوا.مقياس،بولمحورى

الرياخ(.)قياسالرياح؟فرانسيس

الخروطي.البوقانو:البو!.

فرقفىواسعةبصورةتستخدمهوائيةنفخآلةا!!

صنعتوقد.الأخرىالفرقبعضفيوكذلك،الباليه

الجيوش!وتستخدمالأصفر.النحاسمنالأبواقمعظم

وما.الحربعنالإعلانفىالأبوأق-السنينمئاتمنذ-

الجنود،لإيقاظالبوقنداءتستخدمالجيوشبعضزالت

معينةأوامرلإصداروذلك،الخفيفةالخطىوتنظيم

.كبيرةلمجموعات

شكلعلىأنبوبمنللبوقالرئيسيالجزءويت!ضن

علىفموللبوق.مضاعفةبصورةدائرياوينحني،مخروطي

شكلعلىمنتهيةوفتحة،الأطرافأحدعندالكأسشكل

عنوتصدرالاخر.الوفعلىالجرسوتسمىقمعى،

.البوقفمفىالنفخأثناءشفتيهباهتزازنغماتالعازف

الشفتين.انفعالاتتعديلمعمختلفةأنغاموتصدر

فييوجدفلا،الهوائيةالنفخآلاتلمعظموخلافا

عازفونيجد،لذلكونتيجةمفاتئ!أوصماماتالأبواق

نغماتثمانيمنأكثرعلىالنفخفيصعوبةكثيرون

علىالعازفينمعظبمبإمكانفإنهيكنومهما.مختلفة

تستخدملانها،العسكريةالنداءاتيتعلمواأن،الأبواق

فقط.نغماتأرلغ

وأواحد،صمامذاتأبواقاالجيشفيالقوتستخدم

عندمختلفةأنغامعنهوينتج،الأنبوبمنيطيلمماأكثر،

وهي.الأبواقبهذهعديدةألحانتعزفأنويمكن.العزف

أكثر"السوبرانومابينتتراوح،مقاساتشكلعلىتصنع

أكبر"الأجهرالكمانوصوتانخفاضاالأصوإت

.صوت

وكانعام00022منأكثرإلىالبوقتاريخويعود

مخروطيأنبوبولهمستقيما،-الأصلفي-شكله



الألبيالبوق288

.لصماماتا!هـ:دالسوبرانوبوقعلىيعز!موسيقي

القرونفي3حرفشكلعلىثنيهتمولكن.الشكل

بواكيرفيالدائريالحاليش!ظهالبوتواكتحسب.الوسطى

الحمل.وسهلصعيرا،ليكون،الميلاديعشرالتاسعالقرن

بمفاتيحهالميلاديعشرالتاسعمطلإلقرنفيالبوقوصار

أطفرقمهمةعزفأداة-الس!سسفونلمفاتيحالمشابهة

محل،الحاشاجولىاسريعاح!وقد-قصيرلوقتالمومميقية

الالة.تلك

أسش!ول،اانيةأسصوأطويدةموسيقيةالةالألبيالبولى

الحبلية.أ!ناطقافيرئيسيبشك!!الرعاةيستعملها

مربوطةطويلةخشبيةأضلاعمنالألبيالبوقويصنع

أنبوباأضشكلالبتولاأخشابمنأشرطةمعبإحكام

بينالبوقطولوشراوحالهواء.منهينفذلامحكما

فياحتلالإلىالمتقنةغيرصناعتهوتؤدي.م7.3و1.2

بوساطةبالنفخالألبيةالأبواقعلىيعزف.الصوتطبقة

الألبيالبوقاستعمل.فنجانشكلع!خشبيةقطعة

رومحينيجيوأكشينووأدخلهالتارلماقبلماعصورمنذ

تل.وليمأوبرافي

الموسيقيةالنفخال!تأحدالإنجليزيالمحوق

الدقيق.لالمعنىبوقاوليسصوتيمزماروهوالإنجليزية

67طولهاخشبيةاسطوانةمنالإنجليزيالبوقيتكون

عندمثبتال!صثرىثمرةيشبهشكلذيجرسمعا،

قصعيرمعدنيبأنبوبالاخرالطرفويتصل،طرفيهأحد

الموجودةالقصمبةخلالمنبالنفبئالعازفيقوم.مزدوج

طريقعنوذلك،مختلفةالحانايعزفحيث،الأنبوبافي

موجودةثقوباوتغلقتفتحأزرارأومفاتيحعلىالضغط

ال!لة.طولعلى

الموسيقى.أيضا:انض!إ

الألبي.البوقانظر:.الراعيبوق

تتكون،النحاسمنموسيقيةآلةالقرفسياليوق

وهذا،م7.3حواليطولهيبلغمعدنيأنبوبمنأساسا

الرأسيشبهبشكلوينتهيدائريبشكلملفوفالأنبوب

طريقعننغماتالموسيقىعازفويصدر.المفتوحالكبير

وللالة.القمعتشبهالتيالبوقفوهةفيالشفيماتتذلذب

يدهبأصالغالموسيقىويضربأكثر.أوصماماتثلاثة

الجرسفياليمنىويضئيدهالص!اماتعلىاليسرى

النغماتفىاللاعبويغير،خاصةتأتيراتلإصدار

اليدوتصدر.الشفتينضغطوبتغيير،الص!اماتبتحريك

النغمة.نوعياتمنوتغيرإضافيةأصواتاالجرسفياكتى

معجيداينسجمأنيمكندافئاصوتاأغرنسياأجوقاوينتج

.أخرىآلات

آلةوهوالصيدبوقمنالفرنسيالبوقرتصواوقد

اللاعب،رقبةحولتوضعوأحيانا.صماماتنبدوملفوفة

لالىبابتيمستجينالفرنسيالموسيقىيدعلىذلكوتم

نحوالموسيقيةالفرقةإلىالفرنسيالبوقأدخلالذيوهو

.أم466عام

الموسيقيةالفرقفيمعرودةنحاسيةالةالمئقباليوق

داخلبالنفخنغماتالعازفيخرجحيثثستراوالأور

النغماتالعازفويغير.الشفاهوباهتزازالكأسيشبهشكل

شدوبتغييرالثلاثةالالةصماماتعلىأصابعهبوضع

.مقوسأنبوبمنالبوقمنالأكبرالجزءلمج!صن.الشفاه

الموسيقيةالفرقفيالمستخدمةالمثقبالبوقآلاتوأغل!

أنبوبوبها!المنخفضةالنغ!ةمفتاحفيالنغمةمحددة

الأنواعهذهالأوركسترافرقوتستخدم.أم،4طوله

نغماتهاوتحددأقصر،أنابيبذاتأخرىأنواعإلىإضافة

الأنبوبوشكلالصغيرالمحيطويعطي.أحرىبمفاتيح

وقويا.رائعاصوتاالبوقالأسطواني

،.مأق002عامنحوإلىالمثقبةتاربال!بواقيرجع

.أم813عامظهرفقدالصمامذوأجوثاأما

الشكلمخروطيمجوفجهازالمخروطياليو!

يستعملمنيصيحأويتكلم.الصوتلتقويةيستعمل

صوتفيخرج،طرفيهأحدفىصغيرةفتحةفىالبوق

الصوتالبوقويجعل.الأوسعالمقابلالوفمنالمتكلم

ويمنعواحداتجاهفىالصوتيةالموجاتيوجهد!نهأعلى

وأسم06البوقطوليبلغ.الجهاتجميعفيانتشارها

يعملمحمولصوتمضخميستخدمماوكثيراأكثر.

الثور(.)قرنالبوقيسمى،لالبطاريات
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منالموسيقيةللالاتالشائعالاسمالنحاسيالبو!

شعبيةالأكثرالنحاسيةالأبواقتشمل.النحاسياتعائلة

الفرنسي،البوق،الفلوجلهورن،الكورنت،البوق

فيبوقالمصطلحيشيرالتوبا.آلة،المثقبالبوق،الترومبون

فقط.الفرنسىالبوقإلىالغالب

والقليل،النحاسمنالنحامسيةالأبواقمعظمتصنع

فيالأبواقتتكون.الفضةأوالبلاستيكيصئمنمنها

تنتج.كثيرةوأطوالأشكالفىأنابيبمنالغالب

متسعةمنوعةكبيرةمجموعةالأنابيبفيالاختلافات

الصوتإلىالمثقبللبودتىالرائعالصوتمنتمتد،النذمات

فيالنغمدرجةتحديد!م.الفرنسيللبوقالرخيمالدافئ

الجزءفيالعازفشفتىتوتربوساطةالنحاسيةالأبواقكل

بالأبواقيوجد.الموسيقيةالالةمنيوصلينهماالذي

بتغيراتتسمحمنزلقةأجزاءأوصماماتأيضاالنحاسية

النغم.درجةفيإضافية

الطبيعية،الموادمنتصنعقديماالنحاسيةالأبوافكانت

مجوفةقطعمنأو،القواقع،الأنياب،الحيواناتقرونمثل

لإرسالالنحاسيةالأبواقالناساستعمل.الخشبمن

.الإنسانبصوتتغطتهايمكنلابعيدةلمسافاتإشارات

أنواعأصبحتتعقيدا،الأكثرالموسيقيةالالاتبابتكار

الموسيقيةالفرقفىشميوعاأكثرالنحاسيةالأبواقمنكثيرة

الأوركسترا.وفرقالعسكرية

المصنوعةالنحاسيةالأبواقتستعمل،ثانيةناحيةومن

مناطقمنكثيرفي،الحاليالوقتفيالطبيعيةالموادمن

فىأوالرقصمصاحبةفيأوالإشاراتلتبليغ،العالم

العبريالشوفارهومعروفنحاسيبودتىأقدمإن.المراسم

الآلةوهذهمنحنكبشقرنمنمصنوعوهو،القديم

تزالوما،سنة000.6نحوإلىتاريخهايرجعالموسيقية

اليهودية.الدينيةالصلواتفيتستعمل

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

آلة،الملوجلهورنالبوق

الكورلتالألبيالبوق

المترددةالفرنسىالبوق

آلة،الملوفونالمثقبالبوق

الموسيقىآلة،التوبا

تنتميالتيالأعشابمنلجنسالشائعالاسماليوقية

نوعمائةحواليإلىأنواعهاتصلالتيالزنبقيةالفصيلةإلى

المعتدلةالمنطقةأنحاءفىالنباتاتهذهوتنمو.مختلف

أزهارولهاأمريكا.منالشرقيالشمالعدأفيماالشمالية

ومعظمها،الربيعفيوتزهر،المنكسةالأجراسشكلعلى

للحدائق.الجيدةالتربةفيجيداوتنمو،قويةنباتات

العرغريةالبوقية،منكسةأحراسشكلعلىأرهارهازنابقالبوقيات

ارجوانية.عروقذاتأو،مبرقشةأزهارلها)أعلاه(

المراعىحشاشمياهفيينموعشبالغرغريةوالبوقية

لأنما،نوعاالاننادرولكنهجميلنباتوهوأوروبا،في

زينةنباتيزرعوهو،والزراعةالصرفبمياهمهددةبيئته

أرجوانيةتكونقدالتيالمنكسةأزهارهلأجلالحدائقفى

بيضاء.أوقرنفلية

بينالواقعةالمنطقةفىبرياالقيصريةالبوقيةوتنتشر

رائعاعنقوداوتحملمترارتفاعحتىوتنمووالهملايا،تركيا

طرفعندالبرتقاليةاوالحمراءأوالصفراءالأزهارمن

رائحةذاتأنهابم،محبوببستانينباتوهي.الساق

تحتتنموابصالمنالاعشابهذهوتنمو.كريهة

هذهمنأنواعتستخدمالعالمأجزاءبعضوفي،الأرض

أدوية.صنعفيأوطعاماالأبصال

المنطقةفيفيوجدالسوداء()سارناكامشاتكازنبقأما

وله،الشماليةأمريكاحتىوأليابانآسياشرقمنالممتدة

ألاسكا.فيالإسكيموويأكله،قاتملونهاأبصال

رئي!ام(.984-)ء917نوكسجيمسبوك،

إلى1845منالفترةفيالأمريكيةالمتحدةالولايات

منوواحدا،الديمقراطيالحزبأتباعمنكان.ام984

بنودجميعبتنفيذقامفقد؟الأمريكيينالرؤساءأنجح

السياسي.برنامجه

التيالفترةفيالمتحدةالولاياتقيادةبوكتولى

رئاسته،أثناءففىالبلاد.لحدودتوسععمليةأعظمشهدت

تكونالتيالمساحةمعظمعلىالمتحدةالولاياتاستولت

ولايةتكساسوأصبحت،الغربفيولاياتتسعالان

بنجاحالمكسيكيةالحرببوكأداركذلك.أمريكية

منالأكبرالقدرطريقهاعنوحازام(.848-)1846

الحربانظر:كاليفورنيا.فيهابما،الأراضيهذه
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المملكةمعحدودينزاعبتسويةأيضابوكقام.المكسيكية

التعريفةبوكحفف.ريجونأرأراضيحولالمتحدة

بالقرببوكولد.مستقلةأجةفيدراخزانةوأنشأالجمركية

محامياوكان.المتحدةبالولاياتكاروليناشماليلنفيلمن

تنيسي.ولايةفيمسيامحياوزعيما

وأ،المزعجالشبحأوالحناءأبىطائرأوالعفريتبوك

يزعجطائر-الإنجليزيالفوأسكلورفييعرفكما-الجنى

البعبعأيضاعليهويطلق.هزليبألمسلوبولكنعادةالناس

فيسبنسرإدموندضمأم،515عاموفى.الغولأو

أما3.اثهـيراحالأرراإلىأحفريتابوكقصائدهإحدى

ليةمنتصفحلمروايتهفيقدمهفقدشمكسبير،وليم

علىبته!صمهوأ!لاستمتاع.القلبطيبصعيراجنياصيف

المحلوقاتتلكأسخ!لم!ما:العفريتبوكصاحالإنسان

مؤأغيفيشديدبوضوحالعفريتبوكولمجمثل!".!الممتعة

والجن.الجزاء،التلعفريتكبلنجرديارد

يبدأ.(م1315731)3نيجيوفا،تشيوبوكا

.المعاصرةاللغةيستخدمنثريكاتبأوليعدإيطافي

تشوسرجفريأمثالزمانهفيالمعروفينالكتاببخلاف

روائعهمكتبواالذينأ!يينالإيطاودانتىوبتراركالإنجليزي

اشوائيةبوكاتشيولأشسعارتشوسرتأثروقد.شعريقالبفي

برائعته،بوكاتشيوويشتهر.الشريةورومانسياته

منأحملاهذاويتأدفام(.-353أ)934الديكاميرون

عنانطباغاتعطيبحيثفائقةببراعةأنضصترواية001

للمجتمع.وشامل!صل!تصور

م!ة:الإغريقيأصلهافيديكاميرونكلمةوتعني

فيأيامعشرةلمدةروايةالمائةأحداثوتجري.أيامعشرة

وعرضت.والمواضيعوتتابللأحداثوترتيبتسلس!!

الجنستعقيدمدىتوضحبطريقةوالمواضيعالأحداث

المزعجةالطهبيعةقوىأمامعاجزايقفأنهوكيفالبشري

منالعديدبابتكارهأيضابوكاتشيوويعرف.والغامضة

الأدبمنبعدفيماأصبحتالتيالأدبيةالأشكال

فيلوكولوقصة،ذأ-كومثال،والمحبوبالشائعالإيطالي

قصةوأول.ليةالإيصاأاخنتريةالرومانسيةالقصصأولىوهي

فيلوستراتو.قصةهيإيطاليةضععريةرومانسية

عنإيطاليةشعريةقصيدةأولأيضابوكاتشيوكتب

نينفيلالقصيدةهدهوتسمىالريفحياةعنتحكيالرعاة

فيسولانو.

باريس،فيولدوربما.ليإيصاألتاجرابنابوكاتشيوكان

معجباوكانوفلورنسانابوليفيحياتهمعظموقضى

النتريةالأعمالمنالعديدكتب.وبتراركبدانتيبشدة

باللغتينالشعريةوالقصائد

فعلكماأ!يةوالإيصاأاللاتينية

جمعت.وبتراركدانتي

الإيطاليةبوح!اتشيوكتابات

الثلاثينياتفيمعظمهاأو

القرنمنالأربعينياتوا

.الميلاديعشرالرابع

بوكاتشيوكرس

بوكاتشيو.جوفانىحياتهمنالأخيرةالحسوات

الثقافيةالأعمالأعتابة

نتيجةبالإحباطلإصابتهذأ!كواللاتينيةأطغةبااشفيعة

ووصفهاالديكاميرونأجزاءبعض!علىالجمخوراعتراض

اللياقة.عنخارحةبأنها

رئيساأم(.كانأ-868)197جيمس،بوكانان

عامإلىأم857عاممنالأمريكيةا!تحدةللولايات

الحربقبلكانتالشالرقمشكلةفرقتشقد.أم186

الأمريكيةالأمةا-الأهلية

حصان.رئاستهخلال

،للرقمعارضابو!صانان

دستورأنعلىأصروأحصنه

الأمريكيةالمتحدةأ!لاياتا

لحمايته.يقوم

فىانتخالهلعدأ
-.صسم

،أم086عامانتخابات

فازوقدديمقراطيابوصفه

بوكانانجيمسلنكولنألراهامبها

.الجمهوري

بينحالمممةبوكسارمعركةكانت.معركة!كسار،

الجانج.نهرعلىبوكسار،ببلدةوالهنديةالبريطانيةالقوات

منأرضهتخليصيريدالبنغالحاكمهشاسمميروكان

علاموشاهأودهحاكممعحلفافكون،البريطانيةالسيطرة

الهنديةالجيوشواجتاحت.المغولإمبراطور،الثاني

بقيادةالبريطانيةالقواتمعوالتحصت،البنغالالمشتر!صة

وكانت،ام476عامأكتوبرفيمونروهكتورالرائد

انتصارالقتالوطيمي!فيهاحميالتيالمعركةنتيجة

البريطانيين.

والقائد،الإدارةرجلعودةالسصرهذاعلىوترتب

إنجلترا.منقادماالهند،إلىكلايفروبرت،السمكري

مأباداللهمعاهدةالقائدهذاوقعأم765عاموفي

،المعاهدةهذهأجازتوقد،الثانيعلاموشعاهأودهحاكم
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علىالبريطانيةالشرقيةالهندشركةمميطرة،قانونيةبصفة

.البنغالأرا!ىجميع

ويتمجيمفيتوجدصغيرةمدينةبوكسبيرج

إفريقيا.جنوبفيترانسفالإقليمفىالحضريووترزراند

إلىبوكسبيرجتقع.نسمة098.911السكانعدد

أكبرمنوأحدةبوكسبيرجوتعد.جوهانسبرجمنالشرق

تحمللذهبمنجموبهاإفريقيا.جنوبفيالصناعيةالمدن

تحعللدرجةمرتفعةالذهبأسعارتكونعندماتشغيله

سككخطوطوملتقىجيدطريقوبالمدينةمربحا.تشغيله

سمطس!.جانمطارمنقريبةوهيحديدية

وسميتأم886عامالمنطقةفيالذهباكتشف

بوكإدواردوليمباسمام887عامأسستالتيالمدينة

وفيإفريقيا.جنوبفيللدولةوزيرايعملوكان،لهتكريما

كبير،سدباقامةبوكسبيرجبحيرةأنشئتأم888عام

عامترانسفالفيالعملفيحديديةسككخطأولوبدأ

وجوهانسبرج.بوكسبيرجبينالخطهذاويربط.أم098

مستقلة.بلديةبوكسبيرجأصبحتام309عاموفي

.الألومنيوممعظميصئمنهالذيالخاماليوكسي!

الشحذفيتستخدمالتيالصنفرةمنهاتصنعأنواعهوبعض

لصناعةبالصلصالالبوكسيتخلطويتم.والتلميع

وتستخدم.الصلبصهرأفرانيبطنالذيالطوب

والنفطالورقصناعاتفىالكيميائيةالبوكسيتمركبات

يسمىأبيضمعدنيملحيستخلصأيضاومنها.والنسيج

التجميلوموادالأدويةصناعةفييدخل،الشب

بوكسلىمدينةإلىالبوكسيتتسميةوتعود.والأصباغ

أولالبوكسيتخاممنهابالقرباكتشفالتىبفرنسا،

.أم821عاممرة

هيدروكسيدمنرئيسيةبصفةالبوكسيتيتكون

الألومنيومأكسيدمركبمنيتكونالذي،الألومنيوم

كمعادنمختلفةتركيباتفيتوجدالموادوهذهوالماء.

الأشكالوهيالجبسيت،ووالدياسبورالبوميت-ثلاثة

أكسيدمنالألومنيومويستخلص.للبوكسيتالرئيسية

أكسيدويوجدالألومينا.أيضايسمىالذي،الألومنيوم

،المعادنمعظمفيالألومنيو،مركباتوبعضالألومنيوم

قليلةبطريقةالالومنيومصنعيمكنولكن،والتربةوالصخور

الألومينا.انظر:.وحدهالبوكسيتمنالتكلفة

من%06إلى3.منالبوكسيتأنواعمعظمتتكون

علىأيضاالخامويحتويماء.%03إلى21والألومينا

أكمسيد)ثانيوالسليكاالحديد،أكسيدمثلشوائب

البوكسيتلونويتراوح.التيتانيوموأكسيد(السليكون

البياضإلىيميلوقد،والقرنفليالبنىأوالقاتمالأحمربين

بصفةالخامفيالموجودةالحديدأكسيدكميةعلىاعتمادا

نأغيرالصخورويشبه،صلبالبوكسيتومعظم.أساسية

اطين.أوالصلصالمثلالصلابةقليلبعضه

تعريةطريقعنالبوكسيترواسبعلىالحصوليتم

تحتويالتيالأمطارأنكما.للألومنيومالحاملةالصخور

الناتجةبالأحماضتمتزجالتيتلكأو،بركانيةغازاتعلى

المحيطةالصخورتذيب،التربةفيالنباتاتموادتعفنعن

قريبةالبوكسيتترسباتمعظموتبقىوتجرفها.ببطءبها

الرطب،الحارالطقسذاتالمناطقفيالأرضسطحمن

للتعرية.ملائماظرفايشكلالذي

معظمتعدن.البوكسيتعلىالحصوليتمكيف

ويستخدم.المكشوفالتعدينبطريقةالبوكسيترواسب

المغطىالسطحلإزاحةالعملاقةوالمجاريفالجراراتالعمال

ذلك-بعد-يفجرثموالأشجار.والصخور،بالتربة

الشاحناتفيالبوكسيتويحمل.بالديناميتالمعدن

لمعالجته.القريبةالمصانعإلىلنقله،آليةمجاريفبوساطة

أفرانفيويجففوالرملالطينمنالبوكسيتيخقىوهناك

يجريحيث،المصافيإلىالبحرطريقعننقلهقبل،كبيرة

وفي.الخامعنالألومينالفصلكيميائيةعمليةالعمال

مصانعفيالألومينامنالألومنيومعلىالحصوليتمالنهاية

الصهر.

فيالعالىدولعلىأمشرالياتتفوق.البوكسيتصاعة

البرازيلتنتجكماوجامايكا.غينياتليها،البوكسيتإنتاج

ويبلغ.منهكبيرةكميات)سابقا(السوفييتيوالاتحاد

بليون27حواليالعالمأنحاءكلفيالبوكسيتاحتياطي

.متريطن

منكبيرةكمياتوصهرهالبوكسيتتنقيةتتطلب

ويصهرالبوكسيتينقىالسببولهذا.الكهربائيةالطاقة

الأخرىالبلدانوبعضالمتحدةالولاياتفيرئيسيبشكل

وتنتج.قليلةبتكلفةالكهربائيةالطاقةفيهاتتوافرالتي

أنه.غيرأخرىدولةأيمنأكبركمياتالمتحدةالولايات

تستوردوكذلك.البوكسيتمنكبيرةترسباتبهاليس

خام،للألومنيوماخررئيسيامنتجابوصفهاكندا،

البوكسيت.

النامية.البلدانفيالبوكسيتترلممباتمعظموتقع

رئيسيةترسباتبهاقطرا11كونأم749عاموفي

من!خو!اريادةللبوكسيتالعالميالاتحمادللبوكسيت

أسعاررفععلىالاتحادبلدانعملتوقد.الخامتصدير

المنتجةالشركاتعلىعاليةضرائبوفرضت،البوكسيت

فيللبوكسيتمصافإقامةعلىشجعتكماله،

بلدانها.
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منتجويسعى،للبوكسيتالمتصاعدةالأسعارولمحاربة

الألومنيوملتصنيعالتكلفةقليلةوسا،!تطويرإلىالألومنيوم

الألومنيومالمنتجينيصئبعضاواليو.أخرىمصادرمن

نأعلى-والصلصال(الشب)خامالألونيتمن

التنقية.فيتكلفةالأق!!المادةيظلالبوكسيت

.الألومنيوم:أيضاان!

حدوا.(م6191-2881)أمبرتو،بوكشيوني

وكان.العشرينأغرنامطلعفيالإيطاليينالنحاتينمن

الفنانينمجموعةمنواحدايعدكما.بالزيترساماأيضا

أنفسهمتنظجمقررواالذينالإيطاليينوالشعراءالتجريبيين

المستقبليين.باسمتعرفجماعةوكونواأم909عام

عملهخلالمنالتعبير،بوكشيونىحاول.المستقبليةانظر:

الأجسامحركةوعنمعينةمستقبليةأفكارعن،بالنحت

شىءتوأجفةعنأخعبيراأوالتصويرحاولكماالفضاء.وعن

منوذأطثبهالمحيطأ!فصاءامعأوحركتهمسارمعما

للأش!صالالمعقدةالأماكناوتحديدالتحريفخلال

الفريدةالأش!صالأخحتيةاأعمالهفيويتضحوالصور.

منأولدوكشيونىوكان.الفضاءفىاللتواصل(للانهائية

فنفيالمستخدمةالختلفةالموادبينالحرالمزجممارسةشجع

النحت.

الزتحيةرسومهفييظهرالذيالمدينةصحوةعملهويعد

بوكشيونيولد.بالمستقبلالمتعلقةالزيتيةأعمالهعلىمثالآ

بإيطاليا.ريجيوفي

مولببر.انظر:.بابتستجينبوكويلين،

وتنتجهللجسمأسسائلةاالفضلاتأحداوول

اللونكهرمانيالسليمالشحصوبول.الكليتان

فكثافتهالماء،منقليلاأثقلوالبولقليلا.وحمضي

لكنهالماءمنأساساالبولويتكون.220.1النوعية

وحمضوالكرياتين)البوأجنا(،اليورياعلىيحتوي

أملاحمثل،المعدنيةالأملاحبعضوعلى،البوليك

.والمغنسيوموالكالسيوموالأمونياوالبوتا!سيومالصوديوم

وتمر.الكلويةالشرايينعبرالكليتينإلىالدمويصل

إلىالكليتينمنالدممنالمستخلصانوالماءالفضلات

فيالبولويختزن.الحالبانهماصغيرينأنبوبينعبرالمثانة

إلىالبوليطردحيثالتبولعمليةحدوثحتىالمثانة

معظمويفرز.الإحليلهوأخرأنبوبطريقعنالخارج

قدالكميةولكنيوميا،البولمنلتر4.1نحوالبالغين

.النومأثناءتركيزاوأكثرأقل،عادةالبولويكونتتغير.

جفافا،الجسميعانىحينالبولمنأقلكميةوتتكون

.كبيرةبكمياتسوائلشربعندالبولكميةتزيدبينما

النخاميةالغدةتفرزهالذيالإبالةمفادالهورمونويقوم

الكليوناتبهتحتفظالذيالماءكميةفيبالتحكم

الأمراضبعضتؤديوقدجدا(.الدقيقةالكلية)أنابيب

.البولوتركيزكميةتغييرإلى

صحةعلىدليلاالغالبفىالبولحالةوتعتبر

الإصابةعلىعلامةالبولفيالس!فوجودالإنساد.

إحدىتلفيعنيقدالبولفيالدموظهور،أسس!أبمرض

وأالمثانةفيعدوىهناكأنأوكلتيهماأوالكليت!ت

ال!طيتين.

البولينا.،الكليةبمالبولمدر؟المثانةأيضأ:انظر

لليونانحاكماكانأم(.649-1091)الأول!ل

خلالالعرلقورثوقدأم649عامإلىأم479عاممن

الملكةزوجتهمعبولوحاول.الشيوعيينمعأهليةحرب

حصنااليونانيالملكيالنظاممنيصنعاأنفريدري!صا

فيأم029إلىام179عاممنبولعاش.أطديمقراطية

مرةالمنفىفيوعاش،قسطنطينالملكأصدهوامعالمنفى

منوأيضاأم،39وه2391عاميبينماالفترةفىأخرى

المنفىفترةعاشوقد.ام469عامإلى1641عام

أثينافيجورجولد.الثانيجورجالملكشقيقهمعالأخيرة

عرلقعلىقسططينابنهوخلفهبحريا،ضابطاوتخرخ

.اليونان

.جورج؟قسطنطين:أيضانظرا

البا!المن!هبا!خبأم(.ء-94أ)468اوللثبول

رومافيالكنيسةتحولفترةخلالوحكمأم534عام

أطلقالتىالكنيسةتجديدحركةإلىالنهضةعصرمن

عصرفىأميراكونهورغمالمفاد.الإصلاحاسمعليها

النصرانية،الدينيةبالأموركبيرااهتمامااهتمفقدالنهضة

بولعينوقد.الكنسىالإصلاحنشرعلىوساعد

الكرادلة،كليةفيالكنيسةورجالالبارزيناللاهوتيين

المسيحجمعيةخاصةالجديدةالدينيةالنظمتطويروشجع

جمعأمء45عاموفي.اليسوعيينباسماشتهرتالتى

فىمهمبدورقامالذيالثلاثينيالمجلسشتاتبول

المضاد.ال!صلاخ

وكانإيطاليا،فيفيتيربوقربكانينوفيبولولد

إلساندرو،هونفسهالوقتفيعائلتهواسماالأزلااسمه

البابواتفعلكماالقويةعائلتهشمأنرفعةعلىعولوقد

تكفلوقد،المهمينالفنونمشجعيمنوكان.قبله

أنجلومايكللوحةإلىإضافة،الجميلفارنيزيقصربإكمال

دسشاين.كنيسةفيالأخيرةالمحماكمةالضخمة
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رياضياتعالمأم(.86-4ا81)5دجورجلول،

بلغةالمنطقيةالعلاقاتعنللتعبيرطريقةاخترع،بريطاني

عملاه.البوليانيالجبرانظر:البوليانى.الجبرتسمىالجبر

ام(،)847للمنطقالحسابيالتحليلهما:الرئيسيان

ام(.)854الفكرقوانينبحث

والاحت!الاتللمنطقالرياضيةأضظرياتاأسستوقد

وأصئفيبإنجلترا،لنكولنفيبولولد.الكتبهذهعلى

كولدجكوينزكليةفيللرياضياتأستاذاأم984عام

.شهادةعلىيحصللمأنهمنالرغمعلىبأيرلندا

عامللبابويةانتخبأم(.955-1)476ادايعلول

حركةمقاومةفيقويةاتجاهاتلهوكانت.أم555

المفاد.بالإصلاحالمسمىالاتجاهوهوالكنسىالتجديد

البروتستانتيةالحركةمعصلحأيرافضاصارمابولوكان

الدينيةبالتسوياتيعترفولم.الكنسسيالإصلاحأثناء

واعترف.ام555عامأوغسبورغبهاقامالتىالسلمية

يأإلىتشككنظرةينظروكان.ألمانيافىباللوثريةفيها

أنشطةووسع.الجامدةالارثوذكعسيةعنانحراف

الكتببأسماءقائمةأولوضعتمحتى،التحقيقات

محاكمانظر:.ام557عامرسمياومنعت،الممنوعة

التفتيش.

وكانإيطاليا.فيبنيغينتوقربكانينوفيبولولد

.الحياةفيزاهداوكانكرأفا.بيتروجيانهوالكاملاسمه

وقادأم536عامكاردينالمنصبإلىبولوصل

منوابتداءروما.فيماحدإلىاللوثريالدينيالإصلاح

بالعنفمشهوراوأصبحعروماتحقيقاتترأسأم055عام

.الاستسلاملايعرفالذي

بابااختيرأم(.789-)7918السادسيول

فيوالتزم.أم639عامالكاثوليكيةالرومانيةللكنيسة

الباباكونهالذيللفاتيكانالثانيالمجلسبامستمرارالحال

أنتهىالذيالمجلسوترأسعشر،الثالثجونلهالسابق

فيالنطاقواسعةلماصلاحاتقامأنبعد.ام659عام

.الفاتيكانمجمعانظر:.الكنائس

قابلحيثالقدسإلىبولسافرام649عامفي

القسططينية.بطريركمنصبنالالذيالأولأثيناغوراس

القائدانأصدرالفاتيكانمجلساجتماعختاموفي

أصدرتهالذيالكنسيالحرمانفيهيلغيانمشتركاتصريحا

.ام540عامبعضضدبعضهاوالغربيةالشرقيةالكنائس

بابابهايقومرحلةأولفينيويوركمدينةإلىبولوسافر

لتحقيقالعملالمتحدةالأمليناشمدالمتحدةللولايات

العالمى.السلام

علىركزتالعالميةالمنشوراتمنعدداالباباكتب

،النصارىوغيرالكاثوليكيينوغيرالكاثوليكيينبينالحوار

الغنيةالأموبين،الأمبينالاجتماعيةللعدالةفيهاودعا

.والفقيرة

متزمتبأنهعهدهخلالللباباالنقدمنكثيروجه

أكثركانأنهاليومالكنائص!مؤرخيمنكثيرويذكر.للغاية

حياته.فينقادهبهوصفهممااعتدالآ

الكاملاسمهوكانإيطاليا.فىكونسيسيوبولولد

.ام029عامقسيساوعين،مونتينيباتيستاجيوفانيهو

فىبولعملرومافيالعليادراساتهإكمالوبعد

ما459-أم229عاممنللدولةالبابويةالسكرتارية

كبيراوعين.قصيرةلفترةإلاالعملهذاعنينقطعولم

كاردينالأعشرالثالثجونوعينهميلانو،فىللأساقفة

.أم589عام

لهماالمرضمننوعينعلىيطلقداءالسكرياليول

)التبولوالبوالالزائد(،)العطشالسهاف،الأعراضنفس

ذلكإلىعادةالسكريالداءمصطلحويشيرالزائد(.

منالجسممعهتحمكنلاوالذي،المرضمنالشائعالنوع

الذيالاخرالنوعفيأما.منتظمبشكلالسكراستعمال

وأالنخاميةالغدةوظائففإن-التفهةالبوالةباسميعرف

طبيعية.غيرتكون(،الدماغمنجزء)وهيالمهادتحت

مليون03نحوشائيصيبمرض.السكريالداء

به.مصابونأنهميعلمونلاوبعضهم.العالمفىإنسان

استعمالفىبطئاالسكريالداءمريضجسمويكون

.الدمفيالجلوكوزمعدليزيدوهكذا)السكر(،الجلوكوز

وفى،البولفىالزائدالسكرمنجزءاالكليتانوتطرح

المريضجسملايستفيدالسكريالداءمنالحادةالحالات

طبيعية.بصورةوالبروتينالدهنمن

جميعأنيعتقدونالماضيفيالأطباءمعظمكان

الألسولينهورموننقصعنتنجمالسكريالدأءحالات

استعمالمنالجسمويمكن،البنكرياسينتجهالذي

البولبداءالمصابينوبعض.بسرعةالجلوكوزوتخزين

وهذافعلا،الأنسولينفينقصلديهميكونالسكري

،السكريللداءالأولالنموذجيسمىالمرضمنالنوع

المعتمدالسكريبالداءأيضاالمرضمنالنوعهذاويعرف

البولمرضىمنكثيرافإنذلكومع.الأنسولينعلى

سنة-04سنبعدبهيصابونالذينوخاصة-السكري

مرتفعايكونأوالطبيعىالحدضمنلديهمالأنسولينيكون

تستجيبلاأجسامهمولكن،الحالاتبعضفىقليلا

منالنوعهذاعلىالأطباءويطلق.للأنسولينفعالةبصورة

معروفوهو.السكريللداءالثانيالنموذجاسمالمرض
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ونسبة.الأنسولينعلىالعتمدغيرالسكريبالداءأيضا

وأمريكاأوروبافىالسكريالداءمرضىمن08%

أضوعايعتبرالذي،الثانيلالمموذخمصابونالشمالية

منأكثربهالمرضىنسبةوتبلغ.المرضهدامنالأخف

أ!الم.امرأخرىمناطقفي59%

والعطشالزائدالتبولتتضمنالسكريالداءأعراض

هذهو.بالإرهاقأصشعورواأصزناونقصروالجوعالشديد

في-تا،حفألاغالبارتدريحيبمتس!!لتظهرقدالأعراض

أ!داءاصتأصوعاوهذا.ياسم!الداءمنالثانيأضموذجا

سناتجاوزرأسذيناأجدين!!االأشخاصفيشمائعالسكري

الأربع!ت.ا

منخطورةالأكثراالنوخوهو،الأوأ!االنموذجفيو

النوعهذاويصيب.فجأةالأعراضتحدثأنيمكن،المرض

عمر.أيفيالبالغينعنديحدثأنويم!ش،عادةأ!مغارا

ناقصريش!صلبحيثحادلشكلالنالمربعفرويصيب

.السكريالكيتونيالحماضتدعىإسعافيةأسةحاالأنسوأسينا

نقصر،أ!صضأواانزائدأ!أخبواهيالحالةهذهوأعراض

مرو.انسريعأ!ميقاأخنفرواأغيء،وا،والغتيان،الشهية

ا!عالجةالأعراصالهذهمصابإنسانأييتلقىأنحداالمهم

فييدخلىفقدفورا،أمحنايةاالمصا!تحلوتلموإذا.الفورية

.الموتإلىيؤديقدأرزياالسكريالسباتحالة

غيرالسكريالداء!عبب.السكريالداءسبب

بعضفيمنتشراالمرض!يحونأنويمكن.معروف

لايعرفونيأحس!االداءمرضىأغلبولكن،العائلات

باحثونويشك.ياسم!الداءعائلاتهمتاريخفي

للإصابةالاستعداديرثونالأشخاصرابعضبأنعديدون

الأخرىوالعوامل.أضانياالنموذجمنالسكريبالداء

بدايةإشىتؤديأنيمكنالشديد،الإجهادأو،كالبدانة

نأالأطباءبعفرويعتقد.الناسبعضعندالمرضحدوث

الوراثية.بالعوامليرتبطالأوأ!االنموذجمنالسكريالداء

الأمراضاضدالدفاعيالمناعيبالجهازتؤديالعواملوهذه

ذلكو،الفيرو!ميةالعدوىلبعضريستجيبأنإلى

عنالبنحرياسفيالأنسول!تاتولدالتيالخلايابمهاجمة

الخطأ.طريه!

،الانحتىتماماأصسكرياا!داءاشفاءلايمكن.المعالجة

حدإلىالمريضأسةحاتحسنإلىالمناممبةالمعالجةتؤديوقد

فتراتغالبايعيشونأسمكرياالداءمرضىمنوكثيربعيد.

الأصحاء.احالناسزمنية

تناولالأولالنوعمنالس!-هـيالداءمرضىيحتاج

منأكتردعضهمويحتاجالأنحسولين،منيوميةجرعات

فيالأنسولينيمتص!أنويجبيوميا.أنسولينجرعة

أغماطريقعنإعطاؤهولايم!شفعالا،ليكونالدممجرى

الداءمرضىوأغلب.أعضمياالجهازفيتلفهلاحتمال

طريقعنيتناولونهالأنسولينايستعملونالذينالسكري

المضخاتيستعملونمنهماوقليلالجلد،تحتالحقن

الأنسوأ؟ت.الحقنالمحمولة

علىالطبيبمنالموصوفةالأنسوأس!تاصميةتعتمد

مريضتوقففإذايمارسها.التيوالعاداتالمريف!!حمية

فإن،الأنسولينمناليوميةحاجتهتساولصيالسرأسداءا

الحد،عنتزيدأنيمكنأ!دمافيأ!س!هـالمرجودةاثمية

،السكريالكيتونيالحماضحالةثحدرفيتتسببر

.السكريأحسباتاأءحاديالمريضيدخاأضافيلار

الأولالنوعمنأسسكرياأصداءامرضىأغلبيتبر

السكرياتمنمعينةكمياتعلىتحتويمشفمهآحمية

وأبولهمأيضماأعلبهمويفحص.انبروتيناتووالدهون

مادةوهي،والأسيتونالجلوكوزنسبةلمعرفةميايودمهم

يخضعولا.كافغيرالأنسوليناتأثيريكونعندماتت!ضن

لديهكانإذاإلا،صارمبش!صلالحميةأعذهالمريض

هذهوتحدث.أنسولينيةصدمةأرالأنسوليناضدل!رارت!ظ

التيالدرجةإلىكبيراتأفيهـالأسمولي!ي!صنعندماالحالة

نأويمكنكبير،حدإلىالدمسكرمعدلفيهاينحففر

فاقداأوواهنا،ضعيفا،عصبيا،ويصتىبشدةالريفريعرث

المريضبإعطاءسريعاالحالةهذهمعالجةوئم!ش.للوعي

السكرمرضىمنكثيرويحملأصسكر.بااخنياأطعاما

الارتكاسحالةفيللاستعمالمعهمالسكرأوالشوكولاتة

الأنسولين.انحو

السكريالداءحالاتمنكثيرعلىالسيطرةويم!ش

الحرارية.السعراتقليلةحميةباتباعأضانياأخوعامن

الثاني،النوعمنالسكريالداءمرضىلعف!علىويجب

فقط،بالحميةحالتهمعليةالسيص!إلايمكنوالذير

تخفضالتيالفمويةالادويةأو،الأنسوليناأ!استعما

فيالدراساتوأشارت.الدمفيحوزالجلومستوى

التيالفمويةالأدويةبعضإلىأسحبعينياتواالستينيات

.ضارةجانبيةتأثيراتأحياناتسبب

إلىالسكريالداءيؤديأنيمكن.المضاعفات

فىتغيراتيسببأنيمكن،.فمثلاخطيرةمضاعفات

اعتلالالحالةهذهوتدعىالع!ت،لشبحيةالدمويةالأوعية

معبباللمرضالمتقدمالطوريكونوقد.السكريالشبكية

الداءأنالمعروفومن.العمى:انف!إ.للعمىرئيسيا

الدمويةالأوعيةفىمشالهةتغيراتإلىيؤدييالس!

،السكريالكليةاعتلالتدعىأسةالحاوهذه.بال!طيت!!

معالجاتوتستطيع.الكلويالفشلإلىتؤديأنويم!ش

الشبكيةاعتلالمنعديدةحالاتعلىلسيوأنمختلفة

.السكريالكليةواعتلالالسكري
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للداءنتيجةأيضاالأعصابتصابأنويمكن

اعتلالباسممعروفةالمضاعفاتوهذه.السكري

إلىأوالشعور،فقدانإلىيؤديوقد،السكريالأعصاب

الجسم.منعديدةأنحاءفيطبيعيةغيرأحامميس

التصلبإلىأيضااسمكريالداءيؤديأنويمكن

إلىيؤديقدالشراصلنتصلبمننوعوهو،العصيدي

تصلبأن!:)الموات(.الغنغريناأو،القلبفشلأوالسكتة

الشرايين.

مستمرةبصورةبالبحثالعلماءيقوم.العلميالبحث

.السكريالدأءمنالشفاءأوالوقايةأوللسيطرةطرقعن

لزرعتجريبيةبمحاولاتالأطباءقامالستينياتفمنذ

منالجزءوهىلنغرهنس،جزيراتوزرعالبنكرياس

مازالالسبعينياتومنذ.الأنسولينينتجالذيالبنكرياس

بنكرياسوتصغيرلتطويريعملونالإحيائيةالهندسةعلماء

الجلوكوزكميةيقيسأنيمكنالجهازهذاومثل.صناعي

الجسمداخلالجلوكوزأوالأنسولينوإطلاق،الدمفي

ويعمل.الدملسكرالطبيعيالمستوىعلىللمحافظة

نأيمكنالتيالوراثيةالعوامللتحديداخرونباحثون

منوغيرهاوالفيروسحات،السكريالداءحدوثفيتسهم

النوعحدوثعنمسؤولةتكونأنيمكنالتيالكائنات

.السكريالداءمنالأول

الكليتانفيهتستطيعلانادرمرض.التفهةالةالبص

المريضفيبول،الدممنإليهمايصلالذيبالماءالاحتفاظ

نقصعنالمرضوينجمشديد.بعطشويصاب،بكثرة

منالخارجالماءفييتحكمهورمونوهوالفازوبريسين،

تحتمنطقةفيالفازوبريسينيتكون.بولشكلفيالجسم

الغدةبوساطةوإطلاقهتخزينهويتم،بالدماغالمهاد

ولا.التفهةالبوالةحالاتمعظميسببوقد،النخامية

تحتإبقاؤهايمكنولكن،الحالاتهذهشفاءيمكن

الفازوبريسين.بتناولالسيطرة

دوروثي،هودجكينبمالأنسولين:أيضاانظر

.الدمجلوكوزنقصبمكراوفوت

ام(.ء77-)4916القدس!،الصليبيبول

الكتبةتجمعاتأوالمسيحآلامنظامأسه!أنهيعتقدشخص

المعسيح.ويحبونالمقدسالصليبيخدمونالذينالحفاة

لكي-الإيطاليالقس-بولتلكلىخاطرةهناكوكانت

نظامأسم!أم072عاموفىجديدا.دينيانظاما!سس

فياليومويوجد،بسرعةالنظامهذاانتشروقد.المسيحآلام

فقرفىالفرديعيشأنعلىيحثالنظاموهذا.كثيرةبلاد

بيوسالباباوعمدهإيطاليا،فيأوفيدافيبولولد.مدقع

.أم867عامقديساالتاسع

منبولالقدي!م(.06بعد-؟)الثديسبول،

منصرابوصفهاشمتهر،الأولىالكنسيةالشخصيات

آ!ميافىانتشرتالتيالأديرةلمجموعاتومؤسسا

الإنجيليةالرسائلمنعدداأرسلأوروبا.شرقيوجخوب

جزءاتكونالرسميةالإنجيليةالرسائلوهذه.أتباعهإلى

بعضفإنأهميتهولشدةالجديد.العهدإنجيلمنرئيسيا

منواحدايكنلمأنهرغم،الحوارييسمونهالنصارى

عليهعيسىمعكانوأالذينعشرالاثنيالحوار!ن

.السلام

،يهوديأصلمنكانالذيبولولد.حياتهبداية

.طرسوسفيقليلةبسنواتالمسيحميلادبعد

يدعلىليدرسالقدسإلىذهبحياتهبدايةوفي

إيمانهازدادالفترةتلكوفيجاماليل،اليهوديالحاخام

باليهودية.

الذيناليهودمنعدداقابلالقدسفيإقامتهوخلال

بأنيزعمونوكانوا،النصرانيةإلىاليهوديةمنتحولوا

الموعودالمنقذا!لسيحهوالفترةتلكفيصلبالذيعيسى

لأناليهودأوأشكمنتنصرمنباضطهادبولوبدألليهود.

منيوموفي.غضبهتستفزكانتوتصرفاتهممعتقداتهم

أثرتوقد،المسيحفقابلدمشقإلىمسافرابولكانالأيام

نصرانيا.يصبحجعلتهلدرجةالتجربةهذهفيه

النصرانيةنقلفيبولعمليوضحالتنصير.فىعمله

لقبوقد،عملهفيتفانيهومدىطاقتهمدىاليهودلغير

النصرانيةإلىتحولأنبعدبولوذهب.الوثنيينبرسول

إلىانتقلثم،بالأردنالانيعرفممامنطقةإلىمباشرة

بوصفهحياتهعنكثيراالمؤرخونيعرفولاكيليكيا.سوريا

.الفترةتلكتلتالتيمشةعشرةالخمص!خلالمنصرا

سبقتالتيتلكإنتاجاحياتهفتراتأكثروكانت

كتابويصعف.مباشرةالميلاديالأولالقرنمنتصف

الثلاثالتنصيريةبولرحلاتالقرارالمسمىالجديدالعهد

،للجدلومثيرةجرجةخطبايلقيوكان.الفترةهذهأثناء

فقدالقرارفيجاءلماونتيجة.الناسمنكثيراأغضبت

.مراتعدةوحبعك!،للإساءاتكثيراتعرض

تمالقدسإلىبولعادأنبعد.حياتهسنواتأواخر

فيفقضى.لهالمعاديناليهودمعارضتهبسبباعتقاله

البلاطفيالمحاكمةفيبحقهوطالبعامينالسجن

إلىبولأرسلوقدرومانيا.مواطنابوصفهالإمبراطوري

ماتأنهويبدوسجينا،اخرينعامينقضىحيثروما

م.06عاملعدهناك

بولكتبهاالتيالر!ائلأسهمق.وأفكارهبولرسائل

الرسائلهذهكتبتوقد.أتباعهوبينبينهصلةإيجادفي

أولكونتالتىوهيم،06و05عاممابينالفترةفي
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الرومانيين،إلىرسائلهبول!خبومرالجديد.العهدكتب

والفيلبيين،،لغلاطيينوااحرالأروائللأواال!صرنتيينوا

كتبوربما.والفيليمونيينوالأواحرالأوائلوالثيمسالونيين

الأولىوتيموثيوالأفسيوسيين،الكلو!مي!تإلىأيضا

تنمسبكانتالتيالعبرانيينرسالةأما.وتيطس،والثانية

آخر.كاتبإلىاليومتنسبفإنهاقديمابولإلى

شتحاقدوبعثهالمسيحرفعبأنيؤمنبولوكان

نأمنمتأكداوكان،والناساللهبينجديدةعلاقات

العلاقةهدهمنيستفيدوادرةالثويعرفوالمالذينالوثنيين

التبرير.سماهاالتيالجديدة

قاتأرفيالأوائ!!النصارىبرسائلهبولشجعوقد

تحاهبعضهمابمسؤولياتهماأتباعهذكرروالاضطهادالإحباط

السصرانية.فيعديدةأسا!يةأفكاراقدموبهذا،بعض

رسائلهعلىالنصارىحافظفقدبولبأهميةواعترافا

الجديد.العهدمنأسامسياجزءاوعدوها

بمإلىرسالة،الكلوسيين،تيموثى،تيطس:أيضاال!

إلى.رسالة،الكورنثيين

لطب.ا:نظرا.مبحث،لبولا

.الشمالنجمةال!:.بولاريس

نبيل.م(9771-471)7كاسيمير،بولاسكي

حربجيمقفيلدورهشهرتهاكتعسبومحارببولندي

أم(.1783)775الأمري!جةالثورةإبادالاممتقلال

الرئيسإلىخدماتهليقدمام777عامأمريكاإلىأبحر

معركةفىالأولمعاونهوكانواشنطنجورجالأمريكي

!مبتمبرفيوالنبراندي

طلبعلىوبناءأم،777

وافقواشنطنحور!من

يكونأنعلىالكونجرس

وقد.عاماقائدا،بولاسكي

بوصفهبولاس!!شكل

منمجموعةحبيرافارسا

اسمعليهاأطلة!الفرسان

بولاسكي.كاسيمرأنجزتوقد،بولاسكىفيلق

فىببسالةدورهاالمجموعة

حيثبجورجيا،السافاناحصارفىشاركت!صما،الجنوب

وافتهثم،أم977أكتوبرمنالتاسعفىبولاس!!جرح

يوبن.بعدالمنية

القواتثورةبولاسكيقادأمريكاإلىذهالهوقب!!

بولندا.علىتسيطرحينئذكانتالتىروسياضدالبولمدية

حركةعندرامشهبولاسكيتلقىتنحقلمول!ضها

الذيفرالكلينبنجامينيدعلىالأمري!صةالاستقلال

أمريكا.إلىالسفرعلىشجعه

جزءالانوهوبولندافيبودوليابإقليمبولاس!يولد

11يوماعتبرالكونجرسمنقرارعلىوبناءأوكرانيا.من

بول!سكي.يومأكتولر

صناعىومركز،زمبابويمدنكبرياتثانيةيولاواوو
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ل!جريت.ا،الفصة،سىلححاا،لمحما

قائمة.ترللمبولندا:الوطنىالنثيد

انظر:،الصغرىالوحدةلمعرفة.ريلوتيالأساسيةاالوحدة:العملة

لنقود.ا
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منتصففيشسيوعيةدولةأصبحتثمام،189سنة

أثمرتوقد.الميلاديالعشرينالقرنمنالأربعينيات

إلىبولندأفعادتالشيوعيينح!صمعلىالاحتجاجات

زالت3ومن،أم989عاممنذالديمقراطيالحكم

البولنديين.حريةتقيدكانتالتيالمعوقات

الحكمنظام

بولنداأنعلىأم2ء9لسنةالبولنديالدستورنص

غيرن!يا،العاملةالقوىبيدالحكمكان.شحعبيةجمهورية

الدوليةالحدودفيمرجغاليستالخرلطةهذه

سنةإلىالسياسيةبالسلطةانفردالشيوعيالحزبأن

الشيوعيةغيرالأحزابنفوذتعاظموبعد.أم989

من35%علىالعماليةالتف!امننقابةحصلتتدريجيا،

نفسهالشيوعيالحزبوحل،الانتخاباتفيالنيابيةالمقاعد

،ديمقراطياناشتراكيانحزبانمحلهوحلام099عام

.النوابمجلسعلىمعينحزب!ميطرةبذلكوانتهت

الذيالنوابوهما:مجلس،مجلسانبولندافييوجد

001منالمؤلفالشيوخومجلسعضوا،046منيتألف

وطنيةعاصمه!حديدلةسككدوليهحدود!ابولنلى نفطأناس!خطوط!!ق
السيالسةالخريطة

احرىمدن.قناة!لىرئيسيهطرو=

قي!بريخ؟بملأ!كش!عثههئئ!ئمتهـا!!برلم؟اكا!سثمعئن!ش!،!؟*!لىلاور *-!ء!سوشبرص4*!!!-كا!كا!كا!ئن!ى!!1!هبم!ي!برئنئر

يند،!ض4!ء!3قى!!بر-!؟!شى!حئهصطي+!كأص!ح!ط"!3،!جيريمته!جءبن!!كأكيي!ث!

بر3خع/،!ربم؟ورفيءئمكالأ،\؟!بم!؟؟7!؟؟3!جم!لم؟برطكد!،،+ءيز!-ثم!ح!ح!لاع

-+قي!"3،!؟-!لمحهرو!37سشزوئم!خبنكلإ-ء،ص/ير!كاين

بارتوسممامرىلجنرةاكأء*"؟ينئنبنعلملم!?فياكا*ا!

الك!ك!ح!!+،!

.كئركا!؟7!بئيخ!لأكا!

مااإكجوستوش!يخكاء!ج؟؟!صخ!لآ!نجهض

.ايربر/تر!(كعس!ضضبرء

.!.بلزجيوجربرئؤ3؟غكأ-سشصس!ل!!جبز!غح!

سريننو؟ورنرين!و؟مجين+بزلأ33؟

،بر؟ءك!/ؤ!!بمل!!؟

01و-للا،،!"ع

؟!قييروصىمكأ7!يرضس!

اوسئروص!بز!!اى!كج!يزرزنر!

ع*-حث!حبثر؟،فيئن!ش

..لايلسك!كل!!!*!

ير2!كأئر!!!ء/لالاء4

؟ى!ج!ككلبمبهفماكاء!؟ير7ننترئن!ء

سايد-لا7؟ثم!كاكأصفيبزغ!كألأ؟كاع

-أفيترىلم!آ3؟!مريرج!بز

لوكو.-!ئزير!!3ع؟ك!

لسالابود-"-!/نج؟شىبرىكأ*!!ق+بر؟صلأع

برربلاطرسمزو.كاروخميم؟لمء

!-افي؟-ئر!رو.تم!ا؟يرفي

بولاويرص؟ش/ئرج،نم!يهس!!

رادوبم!كا!!!ءلآ4بر!ثحيم

سوفي3ض!كثش-

.سو-.هوبا/؟؟ىغق!يز

01!قييبم؟!ع

وصرزستالواموسرلأ!،؟

ترالوبرر.لاثلجوراجكا؟غ؟

زدليووتواسروء!؟!ئر!

لوبلسكى.ضس؟غلال!!4\!زرلأ؟،نن+لآ*

-بر!غ!-?!زربرلأغ؟ءفي"!ي!؟ا!

سلا7؟جبزبمكا!لأكهدخؤلا27!

ر-ر.لزسزوغ!عرر!غ!جي!4حبن

ا3ع!-!هطح!يز-*"بز-!-ص

حاسلولررك!كأ--بر؟/ءص4!.س
ص.!3/كاء!-7عيرلمخض

كروسنولإ؟*بم؟لأ\شء"،س7ءكا؟!سلم

ووكاغلمجلإءفئلائر!!ءلأئرى!عفيلأ3!صير!لأ-د7،سدث!ى

،!!ئرفيبريشفييمغكاغريررز!يرلأ،!3ننبرلم!ير!ا-صكاع-ءلأ!بم؟برك!زوير

!ى-:!+،-7عيربز"ءشبزلأكأ؟ء-*؟!ىء3ءلأءلم!!هوروكاش!

ء!-بم،،!ىكايزيه!،ؤش!ءلأئحبم3+3،خ-،كهبرص3ع-ى+-+روكا؟؟!لمغ+

ط---3؟-7ش!عء!ير!يبن!!لىض7

لىلادي،-،-!لأخلييمط7كا!بر+،ازر

-"-ش!ي!ئكل؟دسعسفي!!س

----،---7ض-ح!كاشكثسىخ

لدرلاركلجي

اء91!!%ج..،منس!اروم.الا

!س7ىت7*وسثج7؟-س7-ط-----"وو-

!سثى!؟--سطا-بهـيح!ثيئيس-

س+لا-7لأسكا.3-،7ر-74طسع؟اسءلن!!ا

كا-يزير،ءىفيلأ؟خقي؟7-فيفئ

-خ!س777جلأل!-

وؤظن7قي--77جتئ!ثق!،ن7؟

لسرتين

!أوسترود؟!كولزين.

شوالاوجرولوا

نكا.برود

سز.بدناملاوا

سيرلك.

لوروءولوكا:

للوك

سوشازيو

توريك.ازوزوركواش!و

.صكا.دز

هـ!نوتوماز

ك!كوس.

كيبعو،ارزطكاا

ك!-.جر..ء.

"3.سود

.صملوبزجبى8سزسزسنك،يس

!...دناكونا

نوتيسيا!

ولكوبوحولن!دو...جروسيلحا

هـمدزبىزن.فى

كوسياد

لارولسي!

سونوا!وتوسلسزنو
زاري

ء...جانزا00006راولسز

جووفيم.س-.اولسينكا

أوبوستا

جدز...

.روسيشو

زار7سوسلوو

ارا."كاء

.ربلك..حرو

3ء-دزيدقءز

!+ول.شلالبالابالسكم

!!ض!ء.يسرايو

كاكا!!7رالكاساز

لا*+لأ!!.تار.

كالا؟!س!*س3!،؟كاكاىفيحهص!3برحلأبن!-ص،:*في،+ثص

دزاص

ىء؟!ى5ءكاسوليساأ"

7-3لمءلم

37--ميل04.كا7كا-----03"0001002
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يمرزرسميا.الدوأ،ترفعهارريااليحى(ا!كحورة)ابولندادولةعلم

العلمأما.اررولةاترفعهالديالعلمفي(اليسرى)ال!مورةالنمالةشعار

لوأصدااتحدتوقدشعار.عليه!ليمح!دالمواطنريرفعهالذيالقومى

.الميلاديعمترالتالثاغرلىامسذالالةلشعاررمراالسر

اتمحمهد!!و*في!

،!بمر"!س!

!غ!ع.-كاي!

بر!مايحز/لم//

ئسصث6ثحم!عاركا

ليالتعديلاتم!حضيرحدوثإلىأدىأوروساوسطفيبولنداموقع

عشرالتاسعاليلادييرالقرليرشولاسيمااضارل!اامتدادعلىحدودها

والعشرير.

علىوالإشرافالقوانينتشريعالمجلسينوواجبعضو.

الدولة.رئيسوانتخابللحكومةالأخرىالأقسام

كما،محافظة94إلىبوأضداتنقسم.المحليةالحكومة

كلوفى.وريفيةمدنيةمجتمعاتإلىالمحافظةتنقسم

بانتخاببدورهاتقوم،منتخبةتشريعيةهيئةمحافظة

.تنفيذيمجلس

بولندا.فيقضائيةسلطةأعلىالعلياالمحكمةتعتبر

فيالموجودةالمحاكمعلىالقضائيالنظامويشتمل

.والمقاطعاتالمحافظات

السكان

بودنداسكانعدديبلغ.عولوالأالسكانعدد

من%89البولنديونويؤلفمليونا،93حوالي

امشقرتالتيالسلافيةالقبائلسلالةمنوهم.مجموعهم

السنين.آلافقبلووارتافيستولانهريضفافعلى

.الأخرىالسلافيةواللغاتالتشيكيةإلىاللغةأصلويعود

الأقلياتالبيضوالروسوالأوكرانيونالألمانويش!صل

بولندا.فىالموجودة

عدديربوالتيبولندافيالوحيدةالمدينةشارسوتعد

ذإولودز،كراكوبعدهاوتأتي،نسمةمليونعلىسكانها

نسمة.ألف007حواليمنهماكلسكانعدديبلغ

العالميةالحربقبلالبولنديينمعظمكان.المعيشةأكلاط

بعدالأوضاعتبدلتوقد،الزراعةعلىيعتمدونالثانية

منكثيروانتقل،صناعيةدوأسةبولندافأصبحت،الحرب

معظموتعيع!.فيهاواشتغلوا،المدنإلىالأريافمنالناس

وأغرفتينمنمؤلفةبسيطةمساكنفيأسوأضديةأالأسر

أهلمساكنتؤلفالخشبأزالآجرمنصغيرةأكواخ

حساءمنمتعددةأنواعاأجولنديونا:يتناول.الريف

فيسيماولاوغيرها،والحلوياتوالفوأكهالخضرا:ات

بمالقديمةوالتقاليدالعاداتمنالكثيراختفىأغدالأعياد.

.المنامسباتفيإلاتلبسلاالقديمةالأزياءأننجدفمثلأ

دخلتالتيبالنصرأنيةالبولندلينمعظميدين.الدين

إلىينتمونوهم،الميلاديالعاشرالقرنأواسطفىالبلاد

رغملهامخلصينظلواالتيالكاثوليكيةالرومانيةال!صيسة

حاول.الأرثوذوكسأوالبروتستانتمنجيرانهممعظمأن

ع!ىالكنيسةأثرإزالةعلىالعملأصثميوعيوناالزعماء

تخلتوقد.مسعاهمفيفشلواأنهمإلاالبولندي!ت،

كانتالتيسيالمماتهامعظمعنأم569عامبعدالحكومة

الكنيسة.ضدموجهة

بالتعليم.الاهتمامفيعريقةتقاليدللبولنديين.التعليم

كبيربقسطكوبرنيكوسأمثالالبولنديونالعلماءوأسهما

فيكانتبولندافيأنشئتجامعةوأول.العلوممجالفي

ياقللونيان.بجامعةحالياوتسمىأم364سنةكراكو

الثامنالقرنمنالسبعينياتفيللتعليموزارةأولوأنشئت

الذينالبولنديينمن%89حالياويستطجع،الميلاديعشر

وأكثر.والكتابةالقراءةاعمارهممنعشرةالخامسةبلغوا

لهمويتوأفرمجاناالحكوميةالمدارسفييتعلمونالتلاميذ

عشرتوجدكما.الابتدائيةالدراسةبعدالمهنيالتعليم

الختلفة.الفنيةالمعاهدمنالعديدعنفضلاجامعات

منبولندافيالممتازينالفنانينمنالعديدنبغ.الفنون

القرنفىالمعروفينالأدباءبينومن،وموسيقيونأدباءبينهم

ستانيسلافالمسرحىالكاتبالميلاديعشرالتاسع

هنريكوالروائيميكيفتعقآدموالشاعرفيشبينسكي

سنةللأدبنوبلجائزةعلىحصلالذيسنكيفتعق

علىريمونتفلاديسلافالروائيحصلكما.أم509

وحصل،الفلاحون:روايتهعنأم429لعامنوبلجائزة

للأدبنوبلجائزةعلىميلوسيزيسلاوالبولنديالشاعر

.أم089سنة



أواخرمنذحكمهخلالالبولنديالشيوعيالحزبكان

أنشطةأيةيمنع،الميلاديالعشرينالقرنمنالأربعينيات

ضدالاحتجاجاتمنحملةأنكير،أغراضهتخدملاثقافية

أدتام089إلىأم059سنةمنبدءاالحكومةسياسة

حالياالحكومةوتشجعالفكر.حريةفيالنموبعضإلى

بأنواعها.والفنونالتقليديالتراثحماية

والمناخالسطح

باختلافأرضهاوطبيعةبولندامناخيختلف.الأقاليم

الساحليةالأراضى:وهيمنها،تتألفالتىالسبعالمناطق

ساحلامتدادعلىضيقاشريطاتشكلالتي،المنخفضة

الرمليةالشواطىءوتؤلفالبلاد.شماليفيالبلطجقبحر

طبيعيةموأنئفيهوتقعالممهدالساحلخطمنكبيراجانبا

الرئيسيةالمدنوهيوأستشتسينوغدينياغدانسكمثل

البلطيقواقليم.المنخفضةالأراضيفيالواقعةالثلاث

ويؤلف،والغاباتالصغيرةالبحيراتآلافتغطيهالذي

لاالمنطقةهذهومعظمبولندا،شماليمنالأكبرالجزء

البطاطسمزارعبعضوجودمنبالرغمللزراعةيصلح

أهمهي(الأخشاب)صناعةوالحرأجةوالجاودار.

فيالمحبوبةالترويحيةالأعمالمنيعدانايخاموضربالخلويةالنزهات

جبالسموحعلىعطلاتهمقضاءفيالبولمديينمنالكثيرويرعببولدا.

بولندا.حوبيكارباتيانجبالسلسلةم!جزءاتشكلالتى)أعلاه(تاترا

3،3بولندا

وتضمبولندا.حموبيمنكبيراجالباتغطيالهادئةا!لتموجةالتلال

المزارعوتنتجالبلاد.فيالزراعيةالاراضيأف!لمنكتيراالمنطهسقةهذه

!مجانبيستخدمكما.المحاصيلمنكثيرةأنواعابولداجنوبيفي

للمواشي.مراعيالأرضهذه

السكانقليلةالبحيراتومناطق.المنطقةهذهصناعات

والتمتعوالتخييمالعطلاتلقضاءشعبيةمناطقوتحتبر

امتدادعلىالوسطىالسهولواقليم.السمكبصيد

بولندافىالرئيسيةالزراعيةالمناطقيشكلالبلادعرض

هذهفىوتزرع.تربةأغنىأخرىمناطقوجودمنبالرغم

وجاوداربطاطسمنمتنوعةزراعيةمنتجاتالسهول

هذاوتمثى.أخرىزراعيةومحاصيلالسكروبنجر

وروكلاو.وبوزنانوارسومثلمهمةبولنديةمدنالإقليم

،التلال:تشملالتىالبولنديةالمرتفعةالأراضىتأتيثم

إقليمجنوبيفيترتفعالتيوالنجود،المنخفضةوالجبا!

بالمصادروتزخر،بالسكانازدحافاأكثروهي.السهول

الأرصذلكبعدوتأتي.غنيةزراعيةوبتربةالمعدنية

فىولمانفيستولانهريبفروعالمحاطةالأماميةالسهلية

وقد،عاليةسكانيةكثافةذاتمنطقةأيضاوهي،الجنوب

مدينةحولوخاصةوالفولاذ،الحديدصناعةفيهاتطورت

وهناك.الإقليمفيصناعيمركزأهمتشكلالتيكراكو

تغطيالتيالغربيالجنوبفيالسوديتجبالمنطقة

الصغيرةالمدنفيمصائالنسيجعوتنتشر،الغاباتذراها

الكرباتجبالمنطقةأما.الإقليمضمنالواقعةوالبلدان

فيهاوتنتشربولنداجنوبأقصىتشكلفإنهاالغربية

البريةوالقططالدببةفيهاوتكثر،صغيرةوقرىبلدات
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وفيها،الكثيفةالجبليةالغاباتفىتعيمقأخرىوحيوانات

الوطنية.الحدائقمنعدد

منشب!صةوالقسواتالأنهارتش!ول.والقنواتالأنهار

فيستولانهرهوالأنهاروأطولبولندا.فيالمائيةالوق

إلىكارباثيانجبالمنكما!.61مسافةيقطعالذي

.الأخرىالأنهاربعضتوجدكما.البلطقبحرفيمصبه

الساحلفىالجوفاعتدالوآحربمإقليملينالمناخويختلف!

الحرارةمعدلوشراوح،الجبالمناط!تفيالبرودةتقابله

ينايرشهرفيواحدةمئويةودرجةم43بينالسنوي

يوليو.شهرفيم523و

قتصادلاا

يعتمدالثاليةالعالميةالحربقب!!المولنديالاقتصادكان

شتشغ!.أصناعاتاتطورتفقدبعدهاأما،الزراعةعلى

تستحدمبينماحاليا،أ!املةاالقوىص%34الصناعات

.القوىتلكمن%92الزراعة

مصدرأهمالحجريالفحميؤدف.الطبيعيةالملوارد

أغنىمنفيهاالجنوبىالإقليمويعتبربولندا.فيطبيعي

واشصاصالنحاسمعدنصوجدكذلك.العالمفيالحقول

والزنك.والكبريتوالفضة

والباقيأ!شاعاتامن%09الحكومةتمتلك.التصنيع

الحكومةبدأتوقد.تعاونياتوإلىأشخاصإلىيعود

بيعإلىيرمىلرنامجأتصبيهتفىام099سنةفىالجديدة

المصانعوأهم.الخاصعالقصاأإلىالح!صميةالصناعات

الغذائيةوالمنتجاتالكيميائيةالموادمصانعالموجودة

أما.النسيجومصانعوالسفن،والآلاتوالفولاذوالحديد

كالشعيرالحبوبعلىتشتملفإنهاالزراعيةالمنتجات

الأكرسالحال!قمتمكلوالفولادالحديدكإنتاحالثقيلةالصناعات

حا!كاسأعلاهالمبيةاغولاداصماعةوتؤلرو.اصولدياالصماعىالماغ

التالية.العالميةالحر!سعدكراكاومديةحولتطهويرهتمصناعىمجمع

المرتفعةالأراضيفىالماشيةوتربيةالس!ولنجروالقمح

.خاصبوجه

للبطاطسالمنتجةالرئيسيةرالأقمإمنبولندا.الزراعة

وبنجرالشعيرهيالأخرىالمهمةالمحاصيلروالجاودار.

والأغنامالماشيةبتربيةالبولنديونويقوم.والقمحالسكر

بدأوعندما.الجنوبفيالواقعةالتلالأقاليمفىولامميما

الفلاحينأجبرواالمزارعمنكثيرعلىأحسيوةاالشيوعيون

كانتالتيالجماعيةبالمزارعوالالتحاقحقولهمتركعلى

العملانتهىالفلاحينمقاومةأثروعلى.الح!صمةتديرها

الوقتوفى.الخمسينياتأثناءالجماعيةالمزارعبنظام

مجموعمن%08حواليالخاصةالمزارعتشك!!الحاضر

فيفقط%5الجماعيةالمزارعوتؤلف.اشراعيةالأراضيا

حوالىالخاصةالمزارعمساحةمعدلويبلغ،الاراضيتلك

.ه!صتاراتحمسة

اقتصاديةنشاطاتعلىتشتول.الخدميةالصناعات

.ويعملالصحيةوالرعايةوالهندسةكالتعليم،مختلفة

الخدمية.الصناعاتبعدالعاملينمنعددأكبربالتجارة

اللأخرىالخدميةالصمناعاتمن.والاتصالاتالقل

خطوطوتربط.والتأمينالماليةوالشؤونالاتصالاترالنقل

وسيلةوهي،والقرىالمدنمعظمبينالحديديةالسكك

،للطرقدقيقنظامولبولنداالبلاد.فياشئيسيةالانتقال

البولنديةالجويةوالخطوطوغدينيا.غدانسكالموالئوأهم

البلادداخلتعملالتيالوحيدةالبولنديةالمؤسسةهي

رجها.وخا

معدلويصل.يوميةصحيفة04بولندافىتصدر

شخص،لكلواحدجهازإلىالمذياعأجهزةامتلاك

.أشخاصأربعةلكلتلفازوجهاز

أوروبادولمعالأولىبالدرجةتتما.الخارجيةالتجارة

الحجريالفحمصادراتهاوأهموإنجلترا،ألمانيامثلالغربية

الحديد.وخامالنفطوارداتهاوتشمل،والسفن

البولنديالإنتاج

عةررا41%

-خدمات62

-06%صحاعة

والحدماتالسلعقيمةوهوالمواد،إتحاحلصالىالبوامحديالإشكاحصيعبر

باضافىوقدى.واحدةسسة!ىمالملدالسلعتلكإلتاح!يالمستحدمة

.م891!سةأمري!شدولار.000.41373لأ...ا!ولمدياالإنتاج



5،3بولندا

ئاريخيةنبذة

عامألفيمنذبولندافىالسلافيةالقبائلعاشتربما

منعدداتحدالميلاديالتاسعالقرنوخلالالميلاد.قبل

بولين.اسمتحملكبيرةقبيلةليشكلالقبائل

العاشرالقرنمنتصففيبولنديةدولةأولتشكلت

كانتالميلاديعشرالثانيالقرنمنتصفوفى.الميلادي

منهاجزءكليحكمأجزاء،عدةإلىقسمتقدبولندا

اجتاحتأيضاالميلاديعشرالثانىالقرنوفيالنبلاء.أحد

عشرالرالغالقرنمستهلفيأما،مختلفةشعوببولندا

آخركاسيميروحكم،ثانيةالبلادمعظماتحدفقد،الميلادي

،أم333سنةمناعتباراعاما37لمدةبولندابياستملوك

وشعحإلحياةالاقتصادوعزز،قويةمركزيةدولةفشكل

الثقافية.

البولنديةلادويجاالملكةتزوتجاام386عاموفي

ولتوانيا.بولندأحكمالذيلتوأنيادوقجاغيلوفلاديسلاف

منفصلا.ذاتياحكمايحكمانظلاالقطرينكلاأنغير

،عاممائتيلمدةبولندايحكمونالجاغيليونالملوكوظل

الوسطىأوروبامعظملتشملالبلادرقعةوتوسعت

سنةبولنديوطنىبرلمانأولتشكيلوتم،والشرقية

فيولتوانيابولنداتوحدتام956سنةوفى.أم394

.مشتركواحدبرلمان

وهيمنةالمستمرةالحروبنتيجةالانحطاطدوربدأ

علىأخذواحتىالأمورفيوتدخلهمالبرلمانعلىالنبلاء

ثمأوكرانيافيثوراتوحدثت.الملكاختيارعاتقهم

علىالسويداستولتكما،الأراضيمنجانبااسترجعوا

الحروبواستمرت،البلطقعلىالبولنديةالمناطقمعظم

روسيااتفقتأم772عاموفي.العثمانيينالأتراكمع

تفدولمبينها،فيمابولندااقتعسامعلىوالنمساوبروسيا

خسرواإذ،الإصلاحلأجلالبولنديوناتخذهاالتيالتدابير

بولندافىمهمةتواريخ

يسمىفيماالسلافيةالقبائلتوحيدشهدالمليلاديالتاسعالقرن

البولولية.الدولةا!اءوتحتالحاضروقتنافىببولدا

أصولمدا.ملكأولالأولبولستاوتوحام250

الجاعيلية.السلالةحكمأس!أم386

سلطتها.أوجالبولنديةالإصراطوريةبلغتعشرالسادسالقرنخلال

بولندا.وروسياوبروسياالممسااقتسمتم1772

بولمدا.ورومميابروممياتقاسمتأم397

منفصلة.دولةبوصفهالبولمداالثالثالتقسيموجودالتهىام597

!ستقلة.حمهوريةنفسهابولداأعلستام189

المنقسمة.بولندابغزووروسياألمانياقامتم9391

بولنداحدودوأقيمت،مطلقةشيوعيةحكومةلتسكلتام459

الحالية.

وقدىالشيوعي!،حكممنذحرةانتخاباتأوللولنداأحرتأم989

.الانتخالاتفيكميراتألمداالشيوعيينغيرالمرشحوروجد

نفسه.البولنديالشيوعيالحزبحلام099

وحارب.وبروسياروسياعليهااستولتأخرىأراضي

واستمرتهزموا.ولكنهم،الدولتينهاتينالبولنديون

سنةالبلادمنالباقيةالبقيةاقتسامفيالنمسامعالدولتان

مستقلة.بوأضديةلدولةذكريبقولمام597

بجيم!ام597عامالبولند!نمنكثيرالتحق

مأ708سنةوفىوبروسيا.النمسامحاربةلأجل،نابليون

تحكمهكانتبولندامنجزءعلىاستولىقدنابليونكان

نابليونبسقوطأنهغير.بولنديةدولةفيهاوشكلبروسيا،

والنمساوبروسيارومميا:الثلاثالدولعادتالنهائي

الكراستمربينها.فيمابولندامنالجزءهذاواقتسمت

والبروسيينالروسمنومحتليهمالبولنديينبنوالفر

أسسالميلاديعشرالتاسعالقرنوفي.والنمساويين

فيذاتيحكمعلىوحصلوا،مميامسيةأحزاباالبولنديون

النمسا.تحتلهكانتالذيالجزء

فيهاحسرتأم772سمةالأولىالتجزئة

عليهاامشولتإذأراصيها،ثلثحواليبولندا

وروسيا.وبروسياالممسا:المجاورةالدول

روسيا

إلى

ل!سيا

خأأ

أ-*!جمب%ئجك!ا

لسويدسلاكترغ(-!تم

بولندا؟كا!ا

ءارسو*وا

المجر-لص

النمسا

ديهاحصلتأم713سسةالثانيةالتجزئة

فيوأوكرانيااضوانياأقاليممعظمعلىرومميا

برو!سياوحصلتلولمدا،منالعتمرقيالجزء

الغربية.بولمدامعظمعلى

ل!لسيا

لبوله؟ا

لماإلى

اءوسيا

صكك!-

صليم؟ئزيح

فيهااحتلتام597مةالثالثةالتجزئة

ولمبولندا،منالباقيةالبقيةورومميابروسيا

مستقلا.قوالولمداتعد

كبسحسلي!ص
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مأ419سنةالأوشىأسالميةاالحرباندلعتوعندما

روممياضدالنمساجانبإلىالبولنديةالقواتحاربت

فأنشأت،أم519مشةبوأصدامنالروسإخراجوأمكن

الدولتين.حمايةتحتصغيرةبولنديةمملكةوألمانياالنمسا

سنةالأولىالعالميةالحربنهايةفيالحلفاءانتصاروبعد

وأصبحمستقلةحمهوريةبولنداأعلنتأم،189

بموجببولنداواستعادت.للدولةرئيعرأولبلسودسكي

باشرترألمانيا،منأراضيهامنكبيراجزءافرسايمعاهدة

ا!لأحزاءووحدت،العديدةمشاكلهامعالجةالجديدةالدوأصة

حلالتدريجيااقتصادهابناءوا!حتطاعتمنها،المبعثرة

غير،الميلاديالعشرينأ!رنامنوالرابعالثالثالعقدين

أ،!ادواألمانيامنمستمراتهديداتواجهكانتأنها

بميناءهتلرطالبوقد.الثلاثينياتخلال)سابقا(السوفييتي

بوميرانيامناطقعبرالمروروبحقحاليا()غدانسكدانزغ

فىوأيدهم،المطالبتلكقاومواالبولند!نولكن،الشرقية

الحر!مستهلفيأنهغيروشرنسا.بريطهانيامنكلذلك

أصسوفييتياوالاتحادألمانيامنكلاجتاحتالثانيةالعالمية

تمصبينهماسابقةسريةمعاهدةبموجببولنداالسابق

تستولىأنألمانياأعتواستصاأالدوأض!ت.بيناقتسامهاعلى

بينهاالحرباندلاعإثرعلىالبولنديةالأراضيجميععلى

بوأ!ندأواحتاحعادأرزيا)سابقا(أ!سوفييتياالاتحادوب!!

بهيئةاعترافهأعلنثمامنها،ايلألمانوطردأم449عامفي

وعانت.الشيوعيينمنالمؤلفةالبولنديةالوطنيةالتحرير

وأوهلكمدنهامعظمودمرتالحربخلالكثيرالولندا

أهلها.منالملاييناعتقل

والشطاعواالسلطةعلىالبوأصديونالشيوعيون!ميطر

مجرىفيوتحكموا،ضدهممقاومةكلعلىالقضاء

خلاقدالجوكانأم489سنةوفي.الانتخابات

تماما.للشيوعيين

الخمسينياتخلالوانتفاضاتحركاتعدةظهرت

سيطرةتحتالوأقعةالحكومةوسياسةأصشيوعييناضد

منالستينياتخلالوكذلك،السابقالسوفييتيالاتحاد

البولنديونالمثقفوناحتجحينالميلاديالعشرينالقرن

بينالنزاعبوادرظهرتثمالتعبير،حريةكبتعلى

سنةعماليةإضراباتوحدثت،والكنيسةالحكومة

الذيجيريكإدواردبقيادةالتطوراتبعضحدلت

بولندابقاءرغمالقيودبعضفرفعتغوموأحصا،خلرو

لتحسينبمحاولةالحكومةقامتو،السوفييتىالإتحادحليفة

منالسبعينياتخلالأصشيوعيةاغيرالأحزابامععلاقتها

.الميلاديالعشرينأع!رنا

الأغذيةفينقصحدثالسبعينياتمنتصففى

قيامفيتسببمماالأسعاررفعا!صمةوأعلنت

الاقتصاديالوضعوزاد.العماليةوالإضراباتالانتفاضات

ميناءفيالعمالوأضربالسبعينياتأواحرفىسوءا

علىالحكومةواعترفت.أم089عامصيففيغدانسك

النقاباتمنمؤلفتنظيموهوالتفمامن،بخقابةذأ!كإثر

تعترفالتىالأولىالمرةهىتلككانتو،أحتحيوعيةاعير

الحزبإلىينتميلاعماليبتنظيساشيوعيةح!صمةشيها
أحشيوممط.ا

الحكومةرئاسةياروزلسكيخويشيكتولىوعندما

ينت!ونأضاسوا،مستمرةالاقتصاديةالمشكلاتكانت

العرفيةالأحكامأعلنياروزلسكيأنغير،اللإصلاحات

فىزعماءهاواعتقلالتضامننشاطوأوقفأم،81!سنة

،العامذلكأواخرفىبعضهمعنأفرجثم،التاليالعام

الأحكامانتهتثم،رسميةبصورةالتضامننقابةوألغى

الحرياتعلىالمفروضةالقيودأنغير،أم839سنةالعرفية

حالها.علىظلتالعامة

لولسيا

السولك!دبإ؟بمولمصا!هيطا

الماللااررسو!ح!سللااح!س!لماالياث!مىس!يا

بوولنداا21!أ

--!ءصر!8رر-

ش!ط!جإلحم!مسا-مم

روماليا

اص!لزلعمسا

حمهورية!لداأصححت،ام819سنة

اسمساامرك!تحلتدلكولحد،مستقلة

واسعةأراصرعنوروسيالياولتوانياهـأدا

.لبولدا

السويدأ"الملمحص-إ

لملمر!/!ئميا

!ح!!ءإلمحا!-،/لتواليا

--ا!ئحاد

-وص6-ادالسوفليني

إذارسوع!دأا)سابقا(

ألمانيا،ألماليالمكييص.

ححأحر6

كهـالمجرلومانيا

التايةالعالميةالحر!أوائلدي،م9391سنة

لولدابتقسيمالسو!ييتيوالاتحادألمالياقامت

تاليةنولمداواحتمتتقريبا.ما!حفةليمهما

أورولا.حريط!!ى

التانيةالعالميةالحر!دهايةدىأم،459سنة

الأراصياواستعيدتحديدةدولة!لداشكلت

السوفييتيالاتحادأماألمايا،احتلتهاقدكاتانتي

.أم939يسةاحتلهااليالأراصيلااحتعص!قد

ثبمال!سو-ل!لدكوال!مصلاالسوفيينيالاتحاد

"!دالرككاايى)سابفا(

"دنيابولندا!كاال!ن!و

ببؤارسو

ألمالياصكييص.

ت!!ك،كيمائم

اللمساالمجرلوماسا



703لممرا،يلندلبوا

معاتفاقإلىالحكومةتوصلتام989عامفي

لغيرالفرصةوأعطبرسميا،بهاواعترفتالتضامن

.الشيوخمجلسلانتخاباتأنفسهملترشيحالشيوعيين

الشيوعيينغيرحازذلكبعدجرلتالتيالانتخاباتوفي

الحكومةورأسالمقاعد،معظمالتضامنساندتهمالذين

الحربمنذمرةلأول،التضامنمنشيوعىغيرشخص

السيطرةلإنهاءالجديدةالحكومةوقامت.الثانيةالعالمية

الحزبوحل.الاقتصماديةالإصلاحاتوبدأتالشيوعية

رئيسفاليساليخونجحام099عامنفسهالشيوعي

عامجرتالتيالرئاسيةالانتخاباتفيالتضامن

رئاسةمناستقالثملبولندا،رئيسافأصبح،أم099

صعوباتالبولنديالشعبواجه.ذلكبعدالتضامن

وفيالحر.السوقاقتصادإلىالتحولبمسببكثيرة

لقيام،9!5عامأجريتالتيالرئاسيةالانتخابات

كواسنويكيألكسندرمنافسهمنقاسيةهزيمةفاليسيا

لبولندأ.رئيساأصبحعالذي

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

تراجم

الكاردينالستيفان،فيشيسمكىجالىإجس!،لادروسكى

ليكولاس،كوبرنيكوسكاسي!ير،لولاسكى

سكلودوسكاماري،كوريإدوارد،يركط

ثاديوسكوسيياسكو،الثاليلولجون

جوز!فكونراد،سوبيسكيالثاكجون

يوزدتا،ماروفيكيسموافرا،فردريك،شوبان

فويشيك،لسكيرورياليح،ليسافا

المدن

لودزنسكغداستشتسينأ

رسوواكوكرانبوزنا

وكلاور

ممر،يلمدلبوا

الثانيةالعالميةالحرب

نص،رودلأا

نيابوميرا

لسلا!يونا

تاريخيةنبذة

التيوتونيونالمرسان

حط،كررون

والمناطقالطبيعيةالملامح

دهرفيستولا،جاليسيا

جبالكارباثياد،مميليسيا

صلةذاتأخرىمقالات

الميلادعيد

الموضوعصرعنا

الحكمنظام-1

المحليةالحكومة-أ

السكان-2

والأصولالسكانعدد-أ

المعيشةأنماط-ب

الدين-خ

د-التعليم

الفنونهـ-

والمناخالسطح

ليملأقاا-أ

لقنواتوارلأنهااب

لاقتصادا

لطميعيةالمواردا-أ

التص!يع-ب

الرراعة-خ

تاريخيةنبذة

الخدميةالصساعات-د

والاتصالاتالنقلهـ

الخارحيةالتجارة-و

أسئلة

البولندية؟الطبيعيةالمصادرأهمما-أ

النصرانية؟الديانهبولدااعتنقتسسةأيفى-2

البولمدية؟الرئيسيةالصناعيةالمنتجاتما-3
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،فرسايمعاهدةبمقتضىأم919سنةالممرهذاأقيم
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يومذاتالممرمساحةوكانت.البلطقبحرإلىللوصول
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سيطرةتحتالإقليموأصبح،أم772فىالأرضهذهعلى

.ام871فيألمانيةولايةبروسياأصبحتعندماألمانيا

جوزيذ،بيدمدنالكبيرالزراعىالإقليمويشمل

الممركان.البحريغدينياوميناءوتورونوجرودزيادز،

الألمانية،الأراضىبقيةعن،الشرقيةبروسيامنطقةيفصل

جاءتم،الألمانيةاللغةيتكلمونتقريباالسكاننصفوكان

.الأرضملكيةحولوبولنداألمانياتنازعتوقت

وبعدالممر،علىسيطرتهاألمانيااستعادت،أم939في
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لركا،سلشا،لنغبو803

الممرأصبحام،459في،الثانيةالعالميةالحربنهاية

بولندا.منجزءاالشرقيةبرولممياونصف!

غدانسك.؟بولندا:أيضاانو

أم(.499-أم109)كارلليناس،بولنغ

شيأم459عام:مرتينلوبطجائزةنالأمريكيكيميائي

.السلامفىأم629وعامالكيمياء،

أدصأاشوطبيعةفيأجحثهالكيمياءجائزةدولنغنال

أرزراتاترابصأطريقةمعرفةأنأوضجحفقد.الكيميائية

لوأصغوبدأ3.المعقدالجزيئاتثيبترتوضيحعلىتساعد

تحيدالتيالطرقفحل!!،البلوراتتركيببدراسةأبحاثه

الأشعةاهذهتمرعندماالسينيةالأشعةالبلوراتذراتبها

ميكانيكالوياتمعأبحاثهنتائجربطكما.البلورةحلال

التىوالطرق،أ!ذرةابداخلالإلكتروناتتنظيمحولالكم

ميكانيكاانظر:.وتتبادلهاالإلكتروناتالذراتبهاتتقاسم

تربطالتيأغوىايحعسبأنالويقةبهدهوامشطاع.الكم

اش:اياإلىإضاهشة،الذراتهذهب!تأسسافاتوا،الذراتب!ت

أسذرات.الينالروابطبهاتتكونالتي

الأمينية،الأحماضدرأسةلولنغألحاثمعظمشملت

وأسئهمت.البروتيناتت!ضلىانتيالعضويةوالمركبات

.البروتيناتلجزجاتالمعقدالتركيبفهمفيكثيراأعماله

الخليةأنيميالمرضجديدفهمإلىألحاثهقادتكما

ألحاثجذبقوقد.أسدماخلايايصيبالذيا!لنجلية

فيتامينجاممتخدامحوللتجاربهلاحقاالأنظاربولنغ

البرد.ونزد!تالسرطانمرضلعلاخ

لوقفلمجهوداتهللسلامنوبلبولئجائزةونال

للأمبمذكرةتقدمفقد.النوويةبالأسلحةالخاصةالتجارب

منمضافةكميةكل!!إنفيها:ذكرأم589عامالمتحدة

أرجاءسائرفىالإنسانبصحةأضرارات!حقالإشعاع

منعال!ا000211منأحخرمذكرتهعلىووقع.ءال!رض

المتحدةالولاياتقيامفيالمذكرةتلكوساعدت.قطرا94

الأمأقطاروأغلبالسابئى،السوفييتيوالاتحاد،الأمريكية

عامالنوويةالتجاربلإيقافمعاهدةعلىبالتوقيعالمتحدة

.أم639

بالولاياتأوريجونبولايةبورتلاندفيبولنغولد

كاليفورنيامعهدمنالدكتوراهدرجةونال،المتحدة

.أم259عامللتحنولوجيا

فيالجيادصهواتع!منبالكرةتلعبلعبةاليولو

فريقانويلعبها.داخليميدانفيأو،مكشوفميدان

دفعفريقكلويحاول،لاعبينأربعةمنمنهماكليتكون

.الخصوممرممماداخلالكرة

المكشوفةالملاعببولو

مغطىمضمارالعاديالبولوميدان.والمعداتالميدان

002وعرضه،م274أي،ياردة003طولهبالعشب

ياردة061للميدانالفعلىالعرضويبلغ.أم83أي،ياردة

ويبلغ.خشبيةبألواحالجانبخطوطغطتإذاأم46أي

تصنع.سم28أيبوصة11الجانبيةالخشبيةالأأ!احاارتفاع

الورقعجينةمنأو،الحفيفالخش!منالمرمىقوائم

يوضعالجواد.بهاارتطمماإذالسهوأ!ةتنكسربحيثأصلبةا

بينالمسافةوتبلغ،المتقاللتينالميداننهايتيصتص!!عمدمرمى

م.3.7أيقدما42مرمىحس!قائمي

يتراوحالبلاستيكمنكراتأجولوالاعبويستخدم

أوقية،4وء،5.3بينووزنها،بوصة،3وه3ب!تقطرها

مطارقاللاعبونويحمل.أجم3و.001ب!تأي

84بينطولهاشراوحالخيزرانأوالأس!!شجرمنمصنوعة

أحدعلىويثبت.سمأ38و221ول!ت،لوصةء4و

الطرفوعلى،صلبةأفقيةخشبقطعةالمضر!طرشى

القماشمنخامةوهوأسسيح،امنحفيفشريصأالأحرا

معداتوتتكوناليد.إبهامعلىاخشريصأححذاتحبتوالمت!ت،

)سروال(وبنطلون،طويلحذاءمنأعادةاشىألاعصا

ومهماز،وسوط،للركبتينوواقياتقصير،أبيفر

(.محبوك)قميصوجيرسيوخوذةوصولجاد

اللعبةهذهعليهاتمارسالتيالخيولتسمىالجياد.

خاص،حجمأونسلذاتليمستوهيالبولو،مهور

أنعسبعموما،منهاوالقريبةتماماالأصيلةالخيولوتعتبر

مدةالبولومهرتدريبويستغرق.الرياضةهذهفيالخيول

القدرةلديهيكونأنوينبغي.لحمنةوأشهرمستةب!تتتراوح

الخرة،دويالحيالةمن!ريقيرسيرتقام،مثيرةمسالقةالبولومباراة

الحصممرمىداحلالكرةب!ر!،أهدافإحرازمحهماكليحاول

طويلة.مقالصداتبمصار!
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ةرديا3".

تتميزالمكشوفةالبولو!احة

مترا274بطهولعشبيبس!ح

إذاأنهغيرمترا،831وعرض

الجانبيةالخطوطكات

العرضفإنبألواحمكسوة

فقط.مترا461يصبح

إ-د

أ

،والانحراف،الدورانوعلى،بسرعةالوقوفعلى

أصعبوتتمثل.السرعةفقدانمنقدربأقلالعدوومعاودة

آخرحصانصدبمعلىالجرأةفيالمهرمنالمطلوبةالمهارات

منبذلكالامرتلقيهبمجرد545إلىمنهاكلتصلبزوايا

واللجامالسرجمنالبولوجوادمعداتتتكون.راكبه

الضمادأت.أوالسيقانوواقياتوالشكيمة

مواقعهفريقكليأخذ،المباراةبدايةعندالبولو.مباراة

المقدمةفيوالثانيالأولالراكبيلعب.مرماهعنللدفاع

الخلففيوالرابعالثالثالرأكبويلعب)مهاجمان(،

(.)مدافعالن

منستجرىالمباراةكانتإذاماالمسابقةقواعدتحدد

سبعشوطكلويستغرق)فترأت(.أشواطستةأوأربعة

ليغيرالأشواطبيندقائقأرلغمدتهبفاصلويسمح،دقائق

الوقتمنتصفعنداللعبويتوقف.جيادهماللاعبون

للاستراحة.دقائقعشرمدة

)المعادلة(العدلسباقأساسعلىالبولومبارياتتقام

.المتحدةالولاياتفيتقامالتيالمفتوحةالدوراتعدافيما

إضافيعبءالقوياللاعبعلىيفرض،المعادلةوفي

العبءهذاويترجم،متعادلةالكعسبفرصتصبحبحيث

وعلى،وعشرةصفربينتتراوحتعويقدرجاتإلىالإضافي

التعويقدرجاتأصحابهمالأفضلاللاعبونيكونذلك

الواحد،الفريقأفرادلكلالتعويقدرجاتوتجمع.الأعلى

المسموحالحديتجاوزلاللفريقالكليالمجموعأنمنللتأكد

فإنالحدهذأالمجموعتجاوزأنحدثوإذا،الدورةفيبه

التيالمبارياتوفي.الدورةفييستطحإللعبلاالفريق

فيالتعويقدرجاتتدخلأنيمكن،المعادلةأساسعلىتقام

درجاتكانتإذا،المثالسبيلفعلى،المباراةنقاطحساب

بعددتبدأالمباراةفإن71بولفريق0،2ألفريقالتعويق

.بلصالإلفريقصفرإلىثلاثنقاط

البولومناخرىانواع

البولوأيضاويسمى.الداخليةالساحاتبولو

وأرمليةأرضيةذاتمغلقةميادينعلىيجري،الداخلى

وتشبه.لاعبينثلاثةمنفريقكلويتكون،ترابيةأوطينية

الملاعبعلىيمارسالذيالبولوقواعدالداخليالبولوقواعد

الكرةونوع،الميدانحجمعداشيء،كلفىالمكشوفة

مساحةوتتوقف.المباراةتستغرقهالذيوالزمن،المستخدمة

وتبل.المباراةفيهاتجريالتىالساحةسعةمدىعلىالميدان

يأ،ياردة001الرئيسيةالداخليالبولوساحاتمساحة

مرمىويوجدعرضا.م46أيياردة05وطولآ،م19

المتقابل!نالميداننهايتيمنكلعنديخبتبالألوانمخطط

منالمباراةوتتكونأمتار.ثلاثةأيأقدامعشرةعرضهيبلغ

الدقيقة.ونصفدقائقسبعمنهاكلمدةأشواطأربعة

وتزن،جلديغطاءالداخليالبولوفىتستخدمالتيوللكرة

25.4بينقطرهاطولويتراوحاجم،8و.017بينما

أسم.41.و801.بينأي،بوصةء،4و.

الملاعببودوحظى.الداخليالمكشوفةالملاعببولو

.الأخيرةالسنواتفيمتزايدبرواجالداخليالمكشوفة

الهواءفيالداخليالمكشوفةالملاعببولومبارياتوتحري

بولوفيالمستخدمةاللعبقوأعدوفقيتملكنه،الطلق

الملاعببولوميدانطولويبلغ.الداخليةالساحات

05وعرضهم،19أي،ياردة001الدأخليالمكشوفة

بينارتفاعهيتراوحخشبيبسياجويحاط،م46أي،ياردة

النوعهذاوينتشر.أم،4و21.بينأيقدما،،4وه4

.الجافوالمناخالدافيءالطقس!وافرحيثماالبولومن
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ميدا-علىا!لد،!ممثإحةةلمح!-3يمارالداخيةالساحةبولو

ا،ىير.شلاكةسش!حة!ظلىهـيخ!!ا!،مااشأرالترا!أوالطك!!داحليص!

جفلبهمماأق!!الجيادمنعدداأسوأ!امنالنوعهذاويحتاج

المكشوفة.الملاعب!لى

قدالفرسقدماءيكونأنالمحتملمن.تاريخيةنبذة

وأطلقوا،المسلمونالعربنقلهاوعنهمالبولو،أحبةعرفوا

الحديثةالبولولعبةبدايةانإلا،والصولجانالحرةلعبةعليها

عندماوذلكأ!ند،باالبنجابفيأم862عامإلىتعود

نقلااشياضةهذهالبريطاليينالضباطمنمجموعةقلدت

مرةأولاشياضةهذهوادخلت،القبائلفرسانلعضعن

.ام986عامإنجلتراإلى

منرياضةباعتبارهاالبولورياضةمور!ستوقد

مصرمنكلفيالطلقالهواءفيتجرىالتياشياضات

للبولومباراةأولأقيمتفقدأمري!طفيأما.وإنجلتراوالهند

البولووظل.أم876عامنيويوركبمدينةمعلة!ملعبشي

،أم088عامحتىالمتحدةأ!لاياتاشداخليةرياضة

الملاعببولولشعبيةمساويةشعبيتهاأصبحتعسدما

الدوليةالبولومبارياتسلسلةأوأأقيمتوقد.ال!صشوفة

مدينةفىأم886عامألمتحدةاأ!لاياتواإنجلترابين

منكلويعد.المتحدةأ!لاياتبارودآيلاندشينيوبورت

الأمريكيين،سميثومميسيلالالن،هتش!ضكتومي

علىالبولودلاعبيأبرزمنثلاثة،أاللأرجنتينيابيريزا،وجونزا

أسسنين.امر

الماء.كرة:انف!إالماء.بولو

ورحالةجرتا.؟(م4231-4521)ركومايولو،

فيبهاقامالتيالرحلاتبسب!شمهرتهذاعتإيصافي

منالأوروبيينأعطىكتاباألم!.والص!تآسياأواسصأ

كانتالتيالصينعنالأوليةاالمعلوماتبعضخلاله

.كاثايالوقتذلكفيتسمى

بولونيكولووالدهوكانالبندقيةفيبولوماركوولد

يافعا.صبيالايزالوهووالدتهتوفيتوقدتاحرا،

منبحراوعمهووالدههوسافرأم271عاموفي

قبلايقصرإلىبراهناكومنفلسط!ت،فىعكاإلىالبمدقية

تجربةحانقبلايقدرلقدشانجدو.في(معولي)حاك!خاد

ماركوا!دواسا!رلولو.ماركورحلات

ى!ا!ياإلىالسدقيةمنوع!هبوا!

.الميلاديعشراتالتاالقرلىمشصف

الحريطة!يسلكوهاسدياالطريق!يطهر

أ!رادألحروقد.متقطعحطش!!ل!ي

إلىثالمجةمرةماركوومعهم!ا!أسرة

مأ271عام(الآلى)الص!ت!اتاي

أما.م4721عامشانجدوصلواوو

وصلت،فقد!ا!مار!صرحلات

الآر.لورماالمسماةساحادحتى

يدالتا،تةلواصوأسرةألرادواستقر

يظهر.أم592عامحتىكاتاي

ي!دواسماركوسلحهالذيالويق

متصل.واحدحطش!سديالحريطة

وماكيولولوليكولوطريق----

لولوماركوطرلق-

!يلى300010002

ح!ث!!لأ-لعسطحطسيةا.!7
/س-س!سمالاي!حي"!ر*!-لاسيبر

*"(؟*،)؟) ر.ء-*2صء.ثط
ابرو!!طمو،اىول!رالحز!احا!ح!بحبيى

)!حؤ!!لأ!مىخمحلأ!-!-ح!*اسبالم!كامملوديا!ح.

*-.كاسعر*--ءأضدعر

!يما!رو!ح!ح!حتزح!!مص!،الآعصظاحر
-.!حر-ص--ممحما

1ئحا6*6!؟!رلأكل!"كاصهلاحمم.

!!يالبالعر!!حراورسلأ-أف!ممرلمأفر"ث!

ألهصىالمخصث!!اسيددهـ!**مط!سوهسمث!ثا!
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الصير.فيحانقبلايالمعوللحاكمنافعامعاوناأصبحبولوماركو

وعمهبولونيكولو،والدهحلم!يحبووهوالصورةفيماركويرى

حريجوريالابالهابعتالتيالرسائلالأخوانيسلمبينمابولو،مافيو

.خانقسلايإلىالعاشر

أرسله.لغاتأربعيعرفماركووكان.وعلمهمضيوفه

مملكته.أنحاءفىالجولاتمنكثيرفيخانقبلاي

حيثالبندقيةإلىالعودةرحلةبدأوأام292عاموفي

البندقيةمنرحلتهمفيوقطعواام592عامإليهاوصلوا

واستغرقت.كم42).00مسافةوإيابا،ذهابأ،الصينإلى

محملينالصينمنبولوالوعادعاما.24الرحلةتلك

مأ692عاموفي.خانقبلايلهمأعطاهاالتيبالثروات

وأودعهبولوماركوعلىالقبضلمالقاءجنوةجي!شقام

كتابهفأكملرحلاتهعنيكتبأنبولوقرروهنا.السجن

بولوكتابفىوردوقد.أم892عامالعالموصف

.خانقبلايإمبراطوريةوازدهارتقدممدىعنمعلومات

العاداتمنكثيرعنبولومرئياتالكتابفيوردكما

حققوقدوقودا.الفحمواستخدامالتعدينمثلالصينية

تقديراتفيأثراتركأوروبا،كمافىواسعاانتشاراالكتاب

واسيا.أسبانيابينللمسافةكولمبوسكريستوفر

بينهماسسلاماوالبندقيةجنوةعقدتام992عاموفى

البندقية.فيالتجارةمزاولةإلىوعادبولوسراحفأطلق

رسام.م(6591-2191)جاكسون،بولوك

باعتباره،الحديثالرسمفنفيالكبيرتأثيرهلهأمريكي

بولوكابتدع.التجريديةالتعبيريةالحركةفيرائدةشخصية

قطععلىالألواننقطتقطرطريقهعنيمكنللرلمممأسلوبا

وكأنهاتبدوإيقاعيةأنماطتشكيلسبيلفيالكبيرةالخيش

السطح.نسيجمععرضئامتقاطعة

يقولوكان،الأرضعلىوقماشهيرسمبولوككان

الطريقة،دهذه.الرسممنجزءوأننى،أقربأنني"أشعر

الأربعة،جوانبهمنوأعمل،الرسمحولأمشيأنيمكنني

الاتحاههذالم!.الرسمداخلفىالحرفىبالمعنىأكونوأن

يشكلإنما،نفسهالرسمداخلالفنانيكونبأن،الخاص

التجريدية.التعبيريةسماتمنعامةسمة

المتحدةبالولاياتويومينج،كوديفيبولوكولد

جمعيةفيبنتونهارتملوماسودرس،الأمريكية

الفنمشروعفياشتغلثم.نيويوركبمدينة،الفنطلاب

فيبولوكاستخدم.أم429إلىأم389منالفيدرالي

أسلوبإلىيتحولأنقبلرمزياتعبيرياأسلوبارسوماته

أعمالهوفي.الأربعينياتأواخرفيخالصتجريدي

التيالمجازيةالإشاراتبعضإلىبولوكعاد،الأخيرة

الأشكالوبينبينهاوحدثم،الأولىأعمالهفيظهرت

والتنقيط،السكبتقنيةخلالمنتطورتالتيالانسيابية

.الفرشاةمنبدلآالعصاباستخدام

أسماكمننوعالبودوكسمك.!،البولوك

منالنوعهذاويوجدالقد.سمكإلىينتمى،الطعام

الأطلسي،شماليالصخريةالسواحلخارجالسمك

يميلبنيأسودظهروله،سما.وه06بينطولهويتراوح

فكالسمكولهذا،فاغلونتحته،الداكنةالخضرةإلى

ناتئ.سفلي

جائعة.دائماوتبدوجماعاتفيالبولوكأس!اكترحل

علىالبولوكصيدويتم.الصغيرةبالأسماكتتغذىوهي

يجريكذلكأوروبا.فيالأطلسيالمحيطساحلامتداد

شسباكطريقعن،الشماليةأمريكاساحلخارجصيدها

.الجرافاتشباكهيخاصة

تمارسرياضةالبودوكروسدعبةلعبلأ.،البولوكروس

منفريقكليتكون.الخيلظهورفوقمنالطلقالهواءفي

فيبالوجودالعددهذالنصفإلالايسمحلكنلاعبينستة

وأاللاعبونيلتقط.وقتأيفىواحدةمرةالملعب

ثم،الطويلةالبولوبعصامتصلةبشبكةالكرةيصطادون

محاوليناخر،إلىواحدمنالكرةتمريرفييأخذون

المرمى.داخلالكرةبقذفالأهدافتسديد

بوصفهااللعبةبأستراليا،هيرستإدواردالضابطابتدع

وقدإنجلترا.فيالمنازلداخلتمارسمشابهةللعبةآخرشكلا

.أم389فيمرةأولالإنجليزيةاللعبةوزوجتههيرستلعب

بونيونادي،هورسإنجلبورنناديكونا،أم939وفي

أستراليا.فيوتشجئالبولوكروسبرعايةقامااللذين

الحساسية،عاليبالترمومترشبيهجهازاوولوميثر

أنواععنالناتحةالحرارةمنالدقةفىغايةمقاديريقيس
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الحمراء.تحتالأشعةاخاصة،الإشعاعيةالطهاقةمنمعينة

لوساطتهايم!شأنهلدرجةجداحساسةوالبولوميترات

المجراتأبعدمنالصادرةالحمراءتحتالأشعةاعرالكشف!

.الكونهدافي

حزءايش!طرقيقموصلشريطالبولوميترلجهازويوجد

بدرجةالشريصاهذاحرارةوترتمدرجة.كهربائيةدائرةمن

ويشج.الإشعاعمنكميةأيمعسلامسأنبمجردبسيطة

)المقدرةالدائرةعليةموفىتغيرالشريطهذاسخونةعن

الموصليةشيالفرتويستخدم(.الكهربائيالتيارحملعلى

علىميتراتأجواهابعضوتعمل.الإشععاعقوةعلىللدلالة

م(..15273)-5المطلقالمفرمنقريبةحرارةدرجة

الحرارةدرجاتعلىفائقةبدرجةالبوأ!ميترحساسيةوتزداد

عاا،إ،نجلىصمويا!الجهارهداالتكروقدجدا.المنخفضة

أمري!!ا.فيواسدوفلكيفيزيائيوهو،أم088

س!صانهاعددإيطاليا،شماكطفيمدينةلولوث

وأرضمعتدلمناخذاتمنطقةتمثي.نسمة378.404

مختجاتهاوتشملمهم،صناعيمركزوهي.خصبة

والقطيفةوالحريروالسياراتالزراعيةالآلاتالصناعية

بولونيا.وسجق

إيطالياأقاليمأحدتعدالتيإميلياعاصمةبولونيا

ولذلك،المتعرجةأ!ميقةابشوارعهاالمدينةوتمتاز.السياسية

بولونيافيويوجد.الوسطىطالإلقرونأوبمظهرتحتفظ

والمأوىالحمايةتولرالتيالمسقوفةالممراتم!األيهايوجدبولونيا

متحر.إلىمتحرم!لتسقلودالدي!الأسواقلرواد

لروادالمأوىتوفرالتيالمسقوفةبالممراتحاصنظام

بالمدينةويوجدمتجر.إلىمتجرمنيتنقلونالذينالأسواق

العصورفيموجودةكانتبرحا018بنمنفقطبرجان

ما011عامإلىالبرجينهذينت!يرحئار،الوسطى

علىومشهورةمعروفةلاتزالالإيطاليالفنوكموز.تقريبا

إلىتاريخهايرجعالتيبولونياجامعةوتعد.اسمأمحاامستوى

العالم.جامعاتأقدممنواحدةتقريبا،أم001عام

فيالجامعاتأقدممنبودونياجامعة.جامعةيولوئيا،

مأ001عامأنشئتليا،بإيماأبولونيامدينةفىتوحد.العالم

وطلبتهم.القانونمدرسياتحادنواتهاكالتحيتتقريبا،

أوروباأنحاءجميعفيومشهورةمعروفةالحامعةكانتو

بمدارسهاالوسطىالعصورمنأجاقيةاأ!ترةاخلاأ!

هذهفيدرس.الحرةوالفسونالمدنيأغانونافيأهتخصصةا

في،الجامعةوصارت.بتراركردانتيأحشاعراناالجامعة

وبهالحكومةتدعمهالختلطللتعليممعهداالحاضر،أ!قتا

فيدرامسيةموادالجامعةوتقدم.وطالبةطالب95لأ...

والرياضياتوالقانونوالهندسةوالعلومأعنواالزراعة

البيوي.والطبالمهندسينوتدريبوالصيدلةوالط!

ح.5ر!زهنادر،معثمعفلزيكيميائيعنصراليولوديوم

فيكوريوبييرماريالفرنسيانالفيزيائياناكتعتمفه

ماريوطنلبولنداتكريماالاسمهذاعليهوأطلقا.أم898

خامفىطبيعيا،البولونيوميوجد.رأسهاومسقط،كوري

منالأكبرالقدرلكن.اليورانيومخاماتصوهوالبتشبلند

البزموثفلزطرقطريقعنصناعئايحضرالبولونيوم

.بالنيوتروناتالهع!

النووية.الأبحاثفىالبولونيومالعلماءيستخدم

،م4525عندوينصهر،48للبولونيومالذريوالعدد

وكلهامعروفانظيرا72لهوالبولونيوم.م2695عندويغلي

،902استقرارانظائرهلأكثرالكتلىوالعدد،مشعةنظائر

الإشعاعى،التحللعمليةوأثخاء.301عمرهونصف

ألفا.جسيماتبإطلاقرصاصإلىالبولونيوميتحول

دورستلمماحلعلىمحليح!3ومسطقةميناء!لي

هذهوتقع.نسمة013)009س!صانهاعددلإنجلترا.

نتيجةتكونالذيبولميناءمنالشماليالجزءفىالمنطقة

منبوليساحلويتكون.الصغيرةبيربكجزيرةلبروز

مهممركزوهى،للسباحةشواطئوبه.والرمال،الحصى

.لليخوتأنديةثمانيةوتضماللإبحار

العديدتضمأنهابجانبشعبي!مياحيمنتجعلولي

يعرفالذيسكابلين،قصرمنها،التاريحيةالمبانىمن
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القرنينفيبناؤهتموالذي،تاونأولدهاوسباسماأيضا

داروتأسعست.الميلاديينعشروالسادسعشرالخامس

طينمنالفخارويصنع.ام761عامبوليفيالبلدية

المحليةالصناعاتبينومنللفخار.بولمصشعفيمحلي

وصيدالقوارببناء:المنطقةفىالأخرىالتقليدية

المقطوراتالأخرىبوليمنتجاتوتضم.الأسماك

والإلكترونيةالصيدلانيةوالمنتجاتوالكيميائيات

المعلبة.والأطعمةوالهندسية

الحراسةكلابمننوعالبوليكلبعلب.اليولي،

أسودشعرهولونألمجر.فيأصلأيتوالد،الحجممتوسط

الطبيعىنموهوعند.الرماديأوالأبيضاللونيتخللهباهت

حراسةكلبوهو.مجدولكحبلالألوانتتشابك

عندسم04ارتفاعهويبلغ.مدللةحركاتيؤديمضحك

كجم.أءحواليويزن،الكتف

دهاسمحادتيالشراعيةالسفنآخروودسالدلولي

بلفاستفيالسفينةبنيت.الأمشراليةالمياهفيبالعمل

فيالفولاذمنمتينةبألواحأم885في،الشماليةبأيرلندا

جهزتثم،البرشامبمساميرالمطاوعالحديدمنهيكل

منماتزيحهمقداروبلغ.الشكلمربعةوأشرعةبصوار،

متريا.طنا221.1حمولتهاوبلغتمتريا.طنا661الماء

وودلمسايد.صاحبهاباسمالسفينةسميت

وودقامت،الخدمةفيالأولىسنواتهاغضونفي

وفى.والحبوب،والنترات،الحجريالفحمبنقلسايد

بنيوزيلنداوشركاهأ.هـتورنبلإلىالسفينةبيعت،أم409

بينالنقلأعمالفيواستخدمتروناإلىاسمهاوتغير

للعملالسفينةسحبتم،2191وفيوأستراليا.نيوزيلندا

الشاطئ.إلىالسفنمنالحجريالفحمشحناتتفريغفي

العشرينالقرنستينياتحتىالصفةبهذهوعملت

.الميلادي

التأمينصندوقإلىالسفينةأهديتام689في

هـ.%.الكابتنكلفام،719وفيأستراليا.فيالقومي

وأنفقوودسايدبولىالسفينةإصلاحإعادةبمسؤولية،هيين

.الأولظهورهاوتوثيقبحثفىالتاليةالعشرالسنوات

إلىالسفينةإعادةفيالثمانينياتأوائلفيالفنيوننجحوقد

.ملبورنفيللعرضوضعتثمحالتها،

مهاجرأم(.119ام-48)7جوزيفبوليتزر،

فيالأمريكيينالصحفناشريأكبرمنأصبح،مجري

مجالاتفىللإنجازاتبوليتزرجوائزاستحدث.التاريخ

والفن.والموسيقىوالأدبالصحافة

ر-شصرذ-ء--%بالمجر.ماكوفىوأسد

-ر-+-خ%تج-تيبودابستإلىأسرتهوانتقلت

:بئء-3ى:3خ!"-بعمرهبلغفلماصغير.وهو

ءبر--3--ت3غ-خوطنهتركعاما،عشرسبعة

ر!!بمى-؟--"---7ء-ء"+-السلكفيعملعنبحثا

7رفيتصء؟،س--!+قواتولكن.لعسكريا

غ!مض"رر-!+نج؟ئجالنمسامنكلفيالجيمق

!صر-ءش-رفضتوبريطانياوفرنسا

بوليتزرجوزيفوضعف!صحتهلاعتلالقبوله

العسكريينأحدوقام.بصره

فييحاربكىألمانيا،فىمتطوعااسمهبتسجيلالأمريكيين

وبعد.الأمريكيةالأهليةالحربفيالاتحاديالجيشصفوف

بولايةلويسسانتمدينةفىامشقر،الحربفىقصيرةخدمة

عاملا.واشتغلأمريكيامواطناوأصبح،ميسوري

مراسلابوليتزرعملأم،868عامفي.العمليةحياته

وفي.لويسسانتفيالألمانيةباللغةتصدرلصحيفة

فيوشريكالتحريرهاأصئمديرا،سنواتأربعغضون

التشريعيالمجلصفيبمقعدفازام،986عاموفيملكيتها.

سانتفيالألمانيةللجاليةزعيمااختيرثم.ميسوريلولاية

الدعائيةحملتهفيجريليهوراسساعد.كمالويس

،سنواتثلاثمضيبعدوهكذا،.أم872عامللرئاسة

حصتهوباعالأمريكيالديمقرأطىالحزبفىعضواأصبح

الج!الوري.الحزبتمثلكانتالتيالصحيفةفما

الحزبصحافةفيعملأم،877و1876عاميفى

صحفيامراسلا)العاصمة(واشنطنبمدينةالديمقراطي

صحيفتياشترى،ام878عاموفيصن.نيويوركلجريدة

ثم،بوستوايفننجبوستديسباتشلويسسانت

أرلغغضونوفيواحد.مسمىتحتدمجهما

.وفيرةثروةجمعقد،كانسنوات

وورلدنيويوركصحيفةاشترىام،883عاموفي

إلىيحيلهاأنبسرعةواستطاعماليا،متعثرةكانتالتي

كانتحيثتوزب!معدلأعلىذاتفعالةقويةصحيفة

وكانتأم،887عامفىنسخة000/025توزع

الر!ماستخدمتالتيالصحفأولىمنواحدة

الصفراءالصحافةتحولإلىأدتالتيالكاريكاتيرية

.الإثارةصحافةإلى)الساخرة(

معتماما،أعمىبوليتزرأصبح،أم887عاموبعد

بدأ،الوقتذلكومنذضموضاء.لأيحساسيةشدة

بمساعدةمنزلهمنبوستدسباتشصحيفةيديربوليتزر

سكرتيرين.

الدولاراتمنمليونينبوليتزرترك.الميراتعاياو

جامعةفيللصحافةعليامدرسةلتأمميسالأمريكية
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بجزءلوليتررجوائزأنشئتوقد.نيويوركبمدينةكولومبيا

لمجمعردشلامليوننصف!خصص.ح!ماالمبلغهذامن

هذاومث!!،ليويوركفيأحسيمفونياالمولمميقىأوركسترا

للفسون.الرئيسيالمبلللمتحص

نيويوركجريدةتباخألاهيلوليتزررغبةكانت

ببيعأم،319عامفيسمحتالمحكمةول!شوورلد.

واحتفظت.ماليةخسائرمنبهمامنيتلسببالصحيفة

ست.بوديسباتشبجريدةالعائلة

إ.قصاتامنوالبوإرقصة.رقصةاليوليرو،

اشقصاتمنأصبحتحتىتطورتالأ!عبانية،الشعبية

اشقصةيؤديراشقصر.قاعاتفىوالمسارحعلىالمشهورة

أيفئا!أبروشلمةوتستحدم.راقصانوإماواحدراقصإما

أطرقص.ألمصاحبةاالموسيقىعلىللدلاأ!ة

الرقصرففي،وتش!جلاتحطواتعدةوللبوليرو

والتوقيفات،المعقدةالخطواتبينالبوشيروتجيم،الفردي

معالأرضاعلىأغدمابأخمصالهادئةوالضربات،المؤقتة

اضقصةفتؤدىاضنائياالرقصرشيأما.الأعلىوالوثبالقفز

!سدأررومعايرقصانالأولىاالمرحلةفي.مراح!طثلاثعلى

اهـحلةفيحددعلىفردثلأداءي!صنلينما.أصالثةافي

أصهـلاويلعبوناشاقصونيغنيماوعادة.الثانية

.صأسدشواأوالجيتاراتعلىموسيقيةخلفيةذاكويصاحب

عاامميريزرسيماستيان،الأسبانياايراقصه!استحدث

خطواتمنوأضاهـعددا،المسرحيةالبوليرورقصةأم078

مأ289عاموفي.أحشعبيةاالبوليرورقصةإلىالفرنسيةالباليه

خاصةبوليرورقصةبتأليف!رافيلموريسالفرنسيالملحنقام

الالممم.بنفسالمشهدهذاو!مميواحدأجهبابمشهد

الروادمنواحدايعد(.-أم)259بييربوليز،

منتصفشيالمرمميقيأضأليفامجالفيالغرديينالتجريبي!ت

الفرققادةأهممنأنهكماالأخير.ونصفهالعشريرالقرد

منللعديدالأولىاالحفلاتقدمأحشرين،االقرنفيالمرمميقية

المديرمنصبلوأجزوشغ!.معاصرينمو!ميقيينأعمال

.أم779و7191عاميبينفيلهارمونيكلنيويوركالموسيقي

نشطة،إيقاعيةتراكيبمؤلفاتهأكثرفيبوليزيستخدم

بينما.المعتادةغيرالأصواتاتداخليجسممومميقياوتوزيعا

تأثيرأيضاتححسكما،والطلاقةبالجدةمو!ميقاهتتميز

تعد.فيبرنوأنطونشوينبرجأرنوأ!دالنمساولينالمؤلفين

الجديدةلمشرافينسكيوإيجورميسيانأولفييهمو!عيقى

بوليز.موسيقىعلىمهماآخرمؤثراالإيقاع

الحريةمنوافربقسطأعمالهمنكثيرشيبوليزيسم!!

عازفةأولعازفبوليزيترك،المثال!عبيلفعلى.أصلعازفيت

ترتيباختيار،أم579لعام)3(رق!اللبيانو،سولاتته

الإلكترونية.المومميقىأجزبويؤلفحما،أ!طاعزف

كليرمونتمنلالقرببفرنسامونبريزونفيلوليأصدز

:كتابفيالموسيقىفيمقالاتهونشرت.شيرالى-

.أم669عامالموسيقيالتدريبعنمذكرات

)النزعةالأدب،الإيطالي:انف!إ.أئجلو،بوليزيائوا

احهصة(.اوعصرالإلسالية

الحريمة(.في)التحقيقالشرطةانظر:.السرياليوليس

الثاني؟الحسنانظر:.جبهةالبوليساريو،

.المغرب،الغربيةالصحراء

المنتجاتمجموعةمنمنتجالأيالعمامالاسماليولدشتر

ويشكل.واسعنطاقعلىامشخدامهايجريالتيالمصنعة

،الألوانمنعديدتصئفي،مشينةقويةموادالبوليستر،

كيميائيةموادمنتصنعوهي.الأحجاموا،والأشكال

أشمكالثلاثةفيالبوليسترإنتاجيتم.أخفطاشيأساساتوحد

واللدائن.والأفلامالاليافهيأساسية

بالمنتجاتالعنايةلتوفيرأجوليستراأجافأتستعم!

.الفطريوالعفنوالتجعد،أ!ذبولاتت!اومالأنها،أصناعيةا

تصنئفيواسعنطاقعلىالبوليستر،أجافأاتستخد"

الملابسصنعوفىكيا،لاتحتاجانتيالأقمشةاوأ!سحاد،ا

البوليستراليافتستخدموكدلكأضنجيد.اموادر،الداحلية

.السياراتإطاراتصناعةفيمتينةخيوطبمثابة

يدخلإذ،عديدةا!شعمالاتفلهاأجوليستر،اأفلامأما

فيتستخدمالتيالممغنطةالأشرطةإنتاجفيبعضها

الاخربعضهايستخدمحماالتسحيل،وشرائطالحوا!حيب

والطرودصئالحاوياتأوالكهربائيةللأسلاكعازلةمواد

.بإحكامل!غلاقها

.مقوىوغير،مقوىالبوليستر:لدائنمننوعانوهناك

أخرىبمواداللدائنتقويةطريقعن،المقوىأجوليستريصئا

المتينةاللدائنهذهتقاوم.الورقأو،الزحاجيةالأليافمثل

فىالمستعملةالكيميائيةلالموادأوبالماءتتأثرولاالخدش

أجزاءلعضتصنيعفيوتستخدم.التنظيفأوالتبييض

أماوكيرها.والأمتعة،أغواربوا،والحمامات،السيارات

نوافذمنهوتصنع،أضعففهوالمقوىغيرالبوليستر

الملابس.وأزرارالبولينجوكرات،والزجاجات،الطائرات

وتجرى.الراتينجيسمىصناعيامرحجاأصبواجسترايبدأ

طريقعنأليافشكلفيالبوليسترراتينجتش!صلعملية

فيفيتشكل،فلزيةأسطوانةفيضيقةثقوبعبرضغطه

مزيدالإعطائهاشدهاثمتبريدهايتمأصشعراضفائرمثلضفائر



315سيمونبوليفار،

لكن.الطريقةبنفسالبوليستر،وتصئأفلام.القوةمن

الثقوبمنبدلأطوليةشقوقعبرضغطهالراتيئيجري

صبهجرىالراتيئالذيمنالبوليستر،لدائنوتصنع.الضيقة

آخر.شكلايأو،أنابيبأو،ألواحإلىوتحولقوالبفي

الستيرين.متعددانظر:.البوليستيرين

تنقلالتىبالبضائعمكتوبإيصالالشحنيوليصة

حالةفييستعملماوعادة،العامةالنقلوسائلبوساطة

مالكتوقيعالشحنبوليصةوتحملبحرا.البضائعنقل

لسفينةسلمتقدالبضائعأنتبينوهي،وكيلهأوالسفينة

هذهيسلمأنيستطيعالذيللشاحنتسلمثم،معينة

مدوناالثالثالشخصاسمكانفإنلاخر،البضائع

سسلمسوفالذيالشخصبوصفه،الشحنببوليصة

المشحونأوإليهالمرسلالحالةهذهفييسمى،البضائع

أجضائ!املكيةلإثباتملكيةوثيقةالشحنوبوليصة.إليه

والناقل.الشاحنبينأتفاقوجودعلىدليلأيضاوهي

سندابوصفهاالأحيانبعضفيالشحنلبوليصةينظر

وبينبينهاأساسيافرقاهناكولكن.والتداولللتحويلصالحا

ليمستأنهاوهو،والتداولللتحويلالقابلالأصليالسند

إنهاإذ،والتداولللتحويلقابلةأنهاغير.المالبتسديدوعدا

لاخر.شخصمنشروطدونالحقوقتحول

العقد.بمللتداولالقابلةالأوراقأيضا:ان!

منواحد.م(0831-1)783سيمونبوليفار،

استطاع،الجنوبيةأمريكافيالعسكريينالقادةأشهر

وبيرووالإكوادوروكولومبيابوليفيااستقلالعلىالحصول

وسمي.الأسعبانعلىانتصاراتهبعدديذلكوفنزويلا،

المحرر.بوليفار

بوليفارولد.حياتهبداية

بفنزويلا.كاراكاسفي

صغير،طفلوهوأبواهومات

طائلة.ثروةعنهماورثوقد

فيوتنقلسمافر،شبابهوأثناء

فتاةوتزوجأوروباأنحاء

الفتاةهذهماتت.أممبانية

بوليفارشمونبعدسنةمنأقلبعد

الحزينبوليفارطافأخرىومرة،كاراكاسإلىعودتهما

عهدانفسهعلىأخذرومافيهووبينمابأوروبا،الجريح

فنزويلا.بتحرير

فنزويلاإلىعودتهطريقوفي.الحريةأجلمنالكفاح

علىاممتولواالذينالوطنيينمنبمجموعةبوليفارالتحق

سنةمستقلةحكومةتكوينوأعلنواام081عامكاراكاس

استطاعولكنه،للمساعدةطلبابريطانياإلىوذهب،أم181

إلىعادوعندئذ.البريطانيينبحيادوعدعلىفقطيحصلأن

علىالاستيلاءوعاود،وطنيجيشقيادةوتولىفنزويلا

أعادواالذينالأمسبانيينمنأم813عامفيكاراكاس

ديفرانسيسكواستسلامبعدفنزويلا،علىسيطرتهم

للبلاد.مطلقاحاكمابوليفاروأصبحميراندا.

إلىفنزويلامنالتقهقرعلىبوليفارالاسبانيونأرغم

كولومبيا.باسمتعرفبعدفيماأصبحتالتيالمنطقة

بوجوتاعلىواستولى،الكولومبيةالقوةقيادةتولىوهناك

بهوأدت،والمؤنالرجالينقصهكانولكن.أم481عام

وفي.جامايكاإلىالهربإلىالجديدةوهزائمهالهزيمةهذه

والمشولىأم681عامفنزويلاإلىبهاسارقوةجمعهاييتي

وعندبوليفار(هاييتيبامممالان)تعرفمستواراأنجوعلى

.هناكالمطلقالحاكمبوليفارأصبجعذلك

وهزمأم981عامالجنوبإلىبوليفاراتجه.انتصاراته

منطقةبذلكمحرراأم،981عامبوياكافيالأسبان

الذيالكونجرسوقادأنجوستوراإلىعادذلكعند.كولومبيا

.الكبرىكولومبياجمهوريةتنظيمعنمسؤولأكان

بدولةالانمايعرف،البدايةفيالكبرىكولومبياوشملت

عامالجمهوريةإلىبنماوانض!تفنزويلا.ودولةكولومبيا

بوليفاروأصبح،أم822عامالإكوادوروانضمتأم182

.أم981عامديسمبر71فيللجمهوريةالأولالرئيس

فنزويلافىكارابوبوفيالأسبانيالجيشبوليفارسحق

ال!كوأدورإلىزحفوبعدها.أم821عاميونيو41في

وأصبح،الجديدةكولومبياجمهوريةإلىالاقليمهذاوضم

.ام482عامبيروفيمطلقاحاكمابوليفار

أياكوشوفيالأسبانعلىالنصربوليفارجيعقحقق

أمريكافيالأسبانيالنفوذانتهىوبهذاأم482عام

بوليفياوسميتمستقلةدولةالعليابيرووأصبحت.الجنوبية

الذيالدستورويعد.أم825عامبوليفارلذكرىتخليدا

السياممية.قراراتهأهممنواحدابوليفيالدولةوضعه

أمريكابلدانيضماتحادتشكيلإلىتطللوليفار

بينقويةعلاقاتلبناءأيضاوتطلع،الألممبانضدالجنوبية

يحققلمولكنه،الأمريكيةالمتحدةوالولاياتالبلدانهذه

عامفيانشوتالكبرىكولومبياجمهوريةلأنأهدافه

ذلكفي)بماكولومبيا،منفصلةأقطارثلاثةإلىأم083

وفنزويلا.والإكوادوربنما(

الاغتيالمنونجالبوليفار،المضادالشعورقوةوزادت

عامكولومبيارئاسةمنامعتقالتهوقدمبوجوتا.في

.أم083
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علىاللاماحيواناتمنقطيعايرعودالدينالمرارعولىهؤلاءويعيم!.القرولىمرعلىيدكرتعييرعليهيطرألمالبوليفيالريففيالحياةأسلوب

العيش.اسقمةأحلمن!عظمهم:ي!سدحالريف!ىالوليمييرإحماليلصروويقطهر.المس!!مئاتمدأسلا!همعرار

بوليفياجمهورية

الحنوبية،أمري!اوسطمنلالقربتقعدودةيولدفيا

تعوقهائلةطبيعيةعقباتوتعانىبحريساحلإلىوتفتقر

ذاتالعطمةالأنديزجبالتحيطبوليفيا،غربيفي.النقل

منحفضسه!!ويمتد.جافةعاليةبهضبةالثلجيةالقمم

لكثافةالمطيرةالغاباتوتنمووشرقيها.البلادشماليحتى

التيالأراضىتمتدبينما،السهلهذامنالشماليالجزءفي

منالشرقيالجزءمعظمعبروالمستنقعاتالحشائشتغطيها

جبالبينمعظمهافيجبليةريفيةمنطقةوتقعالبلاد.

المنخفض.والسهلالأنديز

الأممبانمنحليطأوهنديأص!!منالبوأجفيينمعظم

المناطقفيالس!صاننصفحوافييعيشالهنود.وأسلاف

منوال!صير،مدقعفقرتحتالبوليفيينمعفمأويرزح،الريفية

أطيةاالخدماتبينما،يكتبونولالايقرأونمنهمالبالغ!ت

.المدنخارجمعدومةتكونتكاد

معوكريهوفي.ولابازسوكصول:عاصمتانلبوليفيا

نأغير،الرسميةالعاصمةوسوكريهالعليا.المحكمةتنعقد

مدنأكبرلاباز،فيتوحدالحكوميةالإداراتمعظم

فيعاصمةأعلىلابازومدينة.الفعليةوعاصمتهابوليفيا

مستوىفوقمترا)0663ارتفاععلىوتقع،العالم

البحر.سعطح

الدولأكبرمنوهي،الطبيعيةلالثرواتغنيةبوأصيفيا

عرقلتالمتكررةوالثوراتالحروبأنبيدأطقصدير.أستجةا

ذاتناميةدولةبوليفيامازالتولذلك.الاقتصاديالنمو

نصففيالمعيشيةالمستوياتأدنىمنيعدمعيشيمستوى

الغربي.الكرة

يعرفمافييعيششحبأولالأمريكيونالهنودكان

هزمت،الميلاديعشرالسادسالقرنوخلالببوليفيا.الآن

بوليفيانالتأنإلىالمنطقةالأسبانوحكمالهنودأممبانيا

الجديدةالدولةتسميةوتمت.ام825عامفياستقلالها

وهوبوليفار،سيمونالجنراللذكرىتخليداالاسمبهذا

أخرىأمريكيةدولوعدةبوليفياساعدفنزويليجنرال

الأسباني.الاستعماريالحكممنالتحررعلى

الحكمنظام

نأمنذدستورا61بوليفياأقرت.الوطيةالحكومة

الدساتيرمعظمونادت.م1825عامفياستقلالهانالت

المستبدينأنغيرحرا،انتخابامنتخبةحكوماتبقيام

.عديدةمراتالدولةحكموا

إلىحاليابوليفيافيبهالمعمولالدستورتاريخيعود

المواطنونينتخبالدستور،لهذاووفقا.أم679عام



يسمىالذيالوطنيالتشريعىالمجلسوأعضاءالدولةرئيس

.سنواتأرلغمنهاكلمدةرئاسيةلفتراتالكونجصس

متتاليتين.رئاسيتينلفترتينالرئيصانتخابالدستورويحظر

ويتولىبوليفيا،فيتشريعيةهيئةأعلىالعلياوالمحكمة

.القضاةمنأعضائهاتعيينالكونجرس

إدأرات،تسعإلىبوليفياتنقسم.المحليةالحكومة

وحدة1)272تضمإداريةمنطقة49إلىبدورهاتنقسم

الوحداتكلمعينونموظفونويحكم)كانتون(.سياسية

بالاستقلالالوحداتهذهلاتتمتع،عامةوبصفة.السياسية

المركزية.الحكومةعن

سياسيةأحزابعدةبوليفيافى.السياسىالنظام

ممياساتعلىكبيرتأثيروالجيشالمناجمعمالولاتحاد

لايقلمتزوجبوليفىلكلمكفولالتصويتوحق.الدولة

التصويتالأعزبللبوليفيولايحقعاما.18عنعمره

الأقل.علىوالعشرينالحاديةبلغإذاإلا

حواليمنبوليفياجيشيتكون.المسلحةالقوات

يحتفظصغيربحريأسطولولبوليفيا.جندي000.02

سلاحإلىبالإضافةللبلاد،الإقليميةالمياهفيدوريةبزوارق

فيالرجالالبوليفيينكلتجنيدويمكن.الحجمصغيرجو

الجيش.فيفوقفماعشرةالثامنةسن

السكان

بوليفياسكانعدديبلغ.والأصولالسكانعدد

المناطقفينصفهميعيح!،نسمةملايينثمانيةحوالي

موجزةحقائق

(.)الفعليةولاباز()الرسميةسوكريه:صمةالعا

والكيشوا.والإيماراالأسبالية:الرسميةاللغة

بوليفيا.جمهورية:الرسميالاسم

الجنو!إلىالشمالمنامتدادأقصى2كم58189.0.1:اللساحة

كم.أ287الغربإلىالعترقومنكم،1)484

.!عفىقم6لأ245وارتفاعهساهاممانيفادوجسلارتفاعأعلى:الارتفاع

فورتاليزا.منبالقربالبحرسطحفوقم09ارتفاعأدنىالمحر،

نسمة..000/5628أم699عامفيالسكانتقديرات:السكان

حضر5%0:السكانيالتوزيع20/كمنسمة7:السكانيةالكثافة

4)7691000/369عامتعدادحس!السكاد.ريفيون%5و.

نسمة./000.2319م1002عامالسكانتقديرات،نسمة

والأرزالشاميةوالذرةوالسكرالكاكاو:الزراعة:الرئيسيةالملنتجات

والمطماط.الأحشاب:الغاباتمنتحات.والقطنوالبنوالقمح

.والمنسوجاتالمعلبةوالأطعمةالنقىالقصدير:الصناعة

والرصاصوالزنكوالسفطالطبيعيوالغازالقصدير:التعدين

والذه!.والفضةوالنحاسوالتنحستن)الأنتيمود(والإثمد

،الصغرىالوحدةلمعرفة.البوليفيةالبيزوالأسا!ميةالوحدة:العملة

لنقود.ا:نظرا
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الأنديز.جبالأعالىفىباردةهضمةعلىتقعبوليفيامدنأكبرلاباز

هيسوكريهأنسالرغمعلىللبلادالفعليةالعاصمةلابازوتعد

الرسمية.ا!اصمةا

اتخدتهالرسميبوليفياعلم

عامفيالرسميعلمهاالحكومة

الذيالوطىالعلمأما.أم888

العلميماثلفهوالمنمع!،يردعه

نبالة.شعاربدولىولكمهالرسمي

ثمرةشجرةيرزالنبالةشعار

وجبلاقمحوحزمةالخبز،

الفضةبمناحمبوليفيافيشهيرا

وحيوانالكندورإلىبالإضافة

الألبكة.

البرازيلوتحدهاالجموبيةأمريكاوسطمنبالقربتقعبوليفيا

وليرو.وتشيلىوالأرجشينولاراجواي

تجدمارر!!الفرثاسمووس!رجرر3!كأ!صسل!ض!يانا.؟ءل!
كولومبلا

---أ/
ءااللاس!ؤإسصص--اءا!حرء--؟-----

لمحدطا0!حلأمرنجنولكاصاحلاج!!
بيرواصلله

ديل!اا؟لمثسءعحلأ،ا،كاألبرازيلا"!كرص

9لمبوليفيا؟كاأر؟
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.والصغيرةالكبيرةالمدنفيالس!طنباقييقطنفيما،الريفية

أعه.موطنالابازمننسمة000.088حواليويتخذ

منذببوأجفياالانمايعرفالأمري!صيونالهنودامحتوطن

بدأ،الميلاديعشرأ!سادساالقرنوخلال.السن!تآلاف

الهنودمنالعديدوتزاوج.المنصقةاالممتعمارفيالأسبان

)المولدونالمستيزويشكل،أجوماو.السنينمرعلىوالأسبان

من03%حوالي(هنديأصلمنوالسكانالبيضمن

،هنديأص!!منالسكانمن%06وحوالي،السكان

البيض.منالسكانمنالباقينمعظمبينما

ولغتاالأممبانية:رسميةلغاتثلاثبوليفيافي.اللغة

أعس!صاناثلثحواليويتحدث.الهنديتانوالكيشواالإيمارا

أعندية.اأطعةاأجوأجفي!تامعضمأيتحدثبينما،الأسبانية

الأ.استعماهنديت!!أخ!!!أهماوالكويتشواوالإيمارا

منذاللاتينيةأمريكادولتتمئمعظم.المعيشةأنماط

ولكن.العرقعلىتقومصارمةطبقيةبأنظمةطوي!وقت

بينالتزاوجعننتجتالتيالأجيالشإنبوليفيا،في

علىاعتماداالطقاتتحديدالصعبمنجعلتالاعراق

جميعإلى)المولدون(المستيزومنكبيرعددوينتمي.العرق

.الطقات

اسمعليهميطلقالذينالأثرياءالبوأجفيونيشكل

هذهوتتحدثالبلاد.فياجتماعيةطبقةأصغرالنخبة

فيأوحديثةسكنيةشققفىوتعيشالأسبانيةاللغةالنحبة

في،فسيحةأفنيةذاتالأسبانيازال!إعلىفخمةبيوت

النخبةإلىتنتميالتىأسائلاتاا:حازت.المدر

منشاسعةمساحاتبعضهاويمتلك،ا!أجيامنذاتهاتر

الأراضى.ا

الدوليةالحدودثيمرحعاليستالحريطةهده
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الحكوميينالموظ!نالبوليفيةالوسطىالطقاتتضم

حياةوتماثل.الأخرىالمهنوأصحابوالمحامينوالأطباء

النخبة،بهاتتمتعالتيتلكبوليفيافيالوسطىالطبقةأبناء

بكثير.ترفامنهاأقلأنهاإلا

المتجولينالباعةمنالبوليفيةالعاملةالطبقةتتكون

ويتبع.لبيعهاأساساالمحاصيليزرعونالذينوالمزارعين

عليهميطلقالذينالعاملةالطبقةأبناءمنالبوليفيينمعظم

والهنديةالأسبانيةالتقاليدمنمزيجاتشولواسم

الهندية.اللغاتمنأكثرأووبواحدةبالأسبانيةويتحدثون

)الطين(اللبنمنللتشولوالتقليديةالمنازلوتتكون

هؤلاءمعظميعيش،المدنوفي.والمعدنبالقرميدالمسقوف

.باريوسمنهاالواحديسمىمزدحمةأحياءفي

أكبركامبيسينو،ويسمونالفقراءالمزارعونويشكل

لعاداتالكامبيمسينوويخضحبوليفيا.فياجتماعيةطبقة

منصغيرةمساحاتويفلحونلغاتهمويتحدثونالهنود

طعاممنيكفيهيكادمايزرعومعظمهم،الزراعيةالأراضي

صناعةفيأونسئالأقمشةفيالنساءمعظموتعمل.يقتاته

معظمويعيعق.الأموالمنالمزيدعلىللحصولالفخار

بالقعت!.مسقوفةصغيرةطينيةبيوتفيالكامبيسينو

الطبقةوأبناءالأثرياءالبوليفيينمعظميرتدي.الملابس

فيالسكانيرتديهاالتيتلكغرارعلىملابسالوسطى

أيضاالتشولوأفرادبعضويرتدي.الغربيةالدولمعظم

التشولومنالكثيرأنغير.الغربيةالأزياءطرازعلىملابس

منتتكونتقليديةأزياءيرتدونالكامبيسينوومعظم

الكاملةوالتنوراتوالشالاتللرجالالمقلمالبونشو

الباولرقبعاتالنعساءمنالعديدويرتدي.الألوانالمتعددة

أيضا.

علىبوليفيافيالتقليديالغذاءيحتويالغذاء.

وكثيراكينوا،تسمىوحبوبالشاميةوالذرةالبطاطعر

تشنويسمىالبطاطسمنمجففانوعاالبوليفيونمايطخ

الشهيرةالأطباقبينومن.عصيدةأويخنةشكلفي

وفطائرهوميتاستسمىبالذرةمحشوةكعكةالاخرى

سالتيناس.تسمىباللحم

مناسب،غذاءعلىالفقراءالبوليفيينمعظميحصللا

لتخفيفالكوكانباتأوراقمنهمالعديدونويمضغ

علىالكوكاأورأقوتحتويوالإعياء.بالجوعالشعور

.أخرىومخدراتالكوكايين

منالبوليفيينإجماليمن%59حوالي.الدين

المهرجاناتفيمعظمهمويشارك،الكاثوليكالنصارى

القداسيحضرونمنهمقليلينأنغير،الكنسيةوالأعياد

منالعديدفإن،ذلكإلىوبالإضافة.منتظمةبصفة

ذلكومع.تقليديةوثنيةآلهةيعبدونمازالواالبوليفيين

مختلفة.هنديةمعتقداتالاخرينالبوليفيينمعظميعتنق

بوليفيا.فيالمسلمينمنقليلعددويوجد

دوراتؤديبالحيويةالنابضةالمهرجانات.الترويح

المهرجاناتهذهوتتضمن.البوليفيينمعظمحياةفيمهما

فيالراقصونويرتدي.والرقصاتوالولائمالاستعراضات

معظموتقام.الألوانزاهيةوأقنعةأزياءالمهرجانات

للقديسينإجلالأأوالوطنيةبالأعياداحتفالأالمهرجانات

الرياضةهىالقدموكرة.الهنديةالالهةأوالكاثوليك

فرقتتبارىالكبرىالمدنوفي.بوليفيافىشعبيةالأكثر

هائلة.جماهيريةحشودأمامألمحترفين

فىالأميةمعدلاتأعلىأحدبوليفيالدى.التعليم

فيهمممنالبوليفيينإجماليثلثوحوالي.الجنوبيةأمريكا

الحكومةوتسعى.أميونفوقفماعشرةالخامسةلمسن

.المدارسلتحسين

والالتحاقمجانيا،وثانوياأساسياتعليمابوليفياتوفر

الرابعةإلىالسادسةمنللأطفالبالنسبةإلزامىبالمدارس

بلوغهمقبلالدراسةعنينقطعونمعظمهمأنغير،عشرة

الكامبيسينوأبناءمنكبيرعددويهجر.عشرةالرابعةسن

فلاحةفىأسرهملمساعدةاررراسةاالخصوصوجهعلى

.ال!رض

فرانسيسسانجامعةوتعد،جامعاتعشربوليفيافي

الجنوبيةأمريكافيالجامعاتأقدمإحدىمعوكريهفيزافير

.ام624عامفيتأسيسهاوتم

ينتجونوالبوليفيونالسنينالافمنذ.الفنون

ج!يلةملونةوشالاتوسجادافخاريةوالاتمجوهرات

.أخرىيدويةوأشمياء

الكنائسمنالعديدالأسبانالاستعماريونوبنى

الميلاديين،عشروالسالغعشرالسادسالقرنينبينالحجرية

الأسباناستأجرهمالذينالهنودالفنانونونحت

للكنائس.الخارجيةالجدرانعلىبارزةتصميمات

وأوجهالاجتماعىالظلمكان،العشرينالقرنخلال

الكتابمنللعديدالرئيسيالموضوعللهنودأليومىالنشاط

أوغسطوالكاتبتناول،المثالسبيلوعلىالهنود.والفنانين

ديابلومعادنروايتهفيالهنودمعاملةسوءسيسبيدس

وأسعةشهرةبرأدوديلنونيزماريناواكتسبتأم(.9)46

الهندية.الحياةتجسدالتيلتماثيلها

السطح

هيرئيسيةأقاليمأربعةإلىالبوليفيةالأرأضيتنقسم

3-الفاليز2-اليونجاسالأنديز-مرتفعاتأ

إقليماالفاليزالجغرافيينبعضويصنف.-الأورينتي4

.أليونجاسمنفرعيا
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حاحه!هـ3أعلىهىولير؟،!اجميال!!الحدودعلىتيهاكابحيرة

سص!!مستو!ق5صمترا2813اهـخكلاععلىوتوحدالعالىا،ليللملاحة

اسحيرة.اعلىا،شقا!1لىأصقص!اسمصحوعةارقرووتستحدماجحر.ا

بوأجفيا.غرليمعظميغطيالأنديز.مرتفعاتإقليم

سلسلت!تبينالالتيبلانوتسمىمرتفعةهضبةوتقع

تش!ص!!والألديز.جبالمنالانحدارشعديدتيصخريتين

تفص!و،العرليةبوليفياحدودصتجزءاالغربيةالسلسلة

البلاد.أجزاءبقيةعنالأأ!تيبلانومرتفعاتالشرقيةالسلسلة

الأأخيبلانوافيبوأجفياس!طنمن%04حوالىويعيع!

ل!باز.فيومعظمهم

فهوالجنوبيالجزءأماالألتيبلانو،فيقليلةأشجارتسمو

تيتي!صاكا،بحيرةمنجزءويقع.خاصةبصفةقاحلةمنطقة

شمماليفىأ!الم،افيللملاحةصالحةبحيرةأعلى

علىالبحيرةوتقعليرو.فيمنهاالآخروالجزءالألتيبلانو

مزارعوتتخل!!البحر.سطحفوقمترا281.3ارتفاع

تيتيكاكا.بحيرةمنبالقربالواقعةالأراضيصغيرة

شرقيشمالصغيرةمنطهقةيشكلاليونجماسإقليم

وممراتالانحدارشعديدةبجبالوتتميزالأندينمرتفعات

سفوحعلىبوفرةاستوائيةشبهأشجاروتنمو.ضيقة

اليونجاس.فيالس!طنمنقليلويعيش.الجبال

هذهبوليفيا.وتتكونأواسطيمحنوبالفاليزإقليم

تغطيهاعريضةووديارالانحدارمعتدلةجبالمنالمنطقة

الفاليزأراضيوتنتج.المزارعمنوالعديدعشبيةأراصت

الغذاء.منالبلاداحتياجاتمعظتم

شمالىعبريمتدشماسعمنحفض!عهلالأورينتىإقليم

الجزءعلىالمطيرةالاستوائيةالغاباتوتنمو.وشرقيهابوليفيا

منبسطةعشبيةأراضوتغطي.المنطقةمنالشمالي

إقليماأنحاءبقيةمعظمكثيفةوغاباتومستنقعات

هذاعبرراكدةشبهعريضةأنهاروتجري.الأورينتي

منالعديديفيضالغزيرةأاللأمطاراهطولوبعد،الإقليم

معتدلةحبالم!تتكودلوليفياأ!اسصاحو!لىممصمهآالفالزإقيم

تتحعديدةمزارعلالمنطقةزتوحد،حصحةعريصةشهـديا-ا،لحدار1

اسلاد.اعداءمعفم

الأنهارمعظموتشكلبها.المحيطةالمناطقوتغمرالأنهار

اللأمازون.نهرشب!صةمنجزءا

لمناخا

وتقع.وأخرىمنطقةبينبشدةبوليفيامناخيتباين

فصولبنفستتمتعولذلكالا!شواء،خطجنوبىبوأ!يفيا

الثلوجتغطىالأنديز،جبالوفي.الحنوليأءضةالصف

نقيبهواءوتتمئالألتيبلانو.العاممدارعلىأصيةأحااأغمماا

ينايرفيم513بينالحرارةوتتراوخ.جافباردمماحر

يوليو.فيءم4،وه

الضبابويحيط.رطبدافئاليونجاسإقليمومناغ

ويشبه.الأوقاتمعظمفيالمنطقةفيجبالباعلىالكثجف!

حدإلىرطوبةمنهأقلولكنهاليونجاسمناخالفاليزمناخ

معاوالفاليزاليونجاسفيالحرارةدرجاتوتتراوحكبير.

يوليو.فيم11وينايرفي22،مبين

متوسطويبين.رطبحارالأورينتياإقليمفيوالمناخ

تنخفضالحرارةأنغير،العامطوالم452اليوميةالحرارة

تسمىبالغبارمحملةباردةرياحتهبعندمافحأة

الشتاء.أشهرخلالالأورينتيعبرالشمالصوبسورازوس

الإقتصاد

المواردمنبثروةتتمتعأنهاإلاناميةدولةبوليفيا

الثروةلهذهويمكنبعد.بالكاملاستغلالهايتمأ3الطبيعية

هذهبينومن.المستقبلفيالاقتصاديالنموأساستوفرأن

والمراعيالمعادنمنوافراحتياطيالطيعيةالثروات

الخصبة.والتربةوالأخشاب

الوطنيالنابخكلوالزرأعةالخدماتصناعاتوتشكل

جمئالسلعقيمةإجماليأي،أجوليفياالإجمالى
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والشركاتالصناعاتومعظمسنويا.تنتجالتيوالخدمات

علىالحكومةتهيمنبينما،الخاصللقطاعمملوكةالتجارية

.الأخرىالرئيسيةوالصناعاتالنفطإنتاج

النابخمن56%نحوتشكلالخدميةالصناعات

العاملينمن34%نحووتوظفالبوليفيالإجماليالوطني

والأعمالالشركاتالخدميةالصناعاتتتضمنبالبلاد.

.والمدارسوالمستشفياتالحكوميةوالوكالاتالتجارية

الوطنيالنابخإجماليمن%02نحوتشكلالزراعة

العاملينعددإجماليمن%46حواليبهاويعملالإجمالي

والقمحالبطاطسالألتيبلانوفىالفلاحونيزرعبوليفيا.في

والألبكةاللاماحيواناتويربونكينوا،تسمىوحبوبا

اليونجاسمنطقتاوتنتجعولحومها.صوفهامنللاستفادة

ومن.الشاميةوالذرةوالبنوالكاكاووالبقولالموزوالفاليز

التيالكوكانباتاتالمهمةاليونجاسإقليممحصولاتبين

الدولأكبرإحدىوبوليفيا.الكوكابنمخدرمنهايصنع

المزارعونيربي،الأورينتيوفي.العالمفيللكوكاالمنتجة

السكر.وقصبوالأرزالقطنويزرعونالأبقار

الإجمالىالوطنيالنابخمن%ا5نحوتحققالصناعة

الأيديحجمإجماليمن%ا.نحووتوظفبوليفيافي

وتعليبالقصديربتنقيةالبوليفيةالمصانعوتقوم.العاملة

المراكزوأهم.أخرىومنتجاتالمنسوجاتوتنتجالأطعمة

وكوشابامبا.وسانتاكروزلابازهىالصناعية

الإجمالىالوطنيالنابخمن7%نحويشكلالتعدين

بوليفيا،فيالعاملينعددإجماليمن%4نحوبهويعمل

مكانةالدولةهذهوتحتلبوليفيا،فيمعدنأهموالقصدير

العالم.فيللقصديرالمنتجةالدولكبرياتبينبارزة

الدولأكمرمنواحدةتعدالتيبوليفيافيكبرىصناعةالتعدين

تحتقصديرممحمفىيعملونأعلاهوالرجالللقصدير.المشجة

الأندير.حبالفيالأرض

جبالفيكبيرةبكمياتالمعادنترسباتوتوجد

الخاماتهذهتتضمنالقصدير،إلىوبالإضافةالإنديز.

والتنجستنوالفضةوالرصاصوالنحاس)الأنتيمون(الإثمد

والغازوالنفطالذهبالأورينتيإقليموينتج.والزنك

الطبيعي.

الطاقةمن%07نحوالنفطيوفر.الطاقةمصادر

الأورينتى.منالنفطمعظمويأتىبوليفيا.فيالمستخدمة

والطاقةالطبيعيالغازالبلادفيالأخرىالطاقةمصادرومن

الكهرومائية.

فيبتصديرهامسموحسلعةأهمالقصدير.التجارة

المشروعغيرالتصديرأنتعتقدالسلطاتأنغيربوليفيا.

بعدةالقصديرعائداتتفوقبمبالغيعودللكوكا)التهريب(

والإثمدالطيعيالغازأيضابوليفياوتصدر.أضعاف

واسمكروالأخشابوالنوالتنجسقوالفضةوالذهب

ومعداتالثقيلةالالاتبوليفياوارداتتشمل.والمطاط

والأدواتوالطعامالملابس:مثلاستهلاكيةوسلعاالنقل

المتحدةالولاياتمعتجاريابوليفياوتتعامل.المنزلية

أساسية.بصفةالغربيةأوروباودولوالأرجنتينالأمريكية

والسككالوقإنشاءيتعذر.والاتصالاتالنقل

الغاباتووجودالأرضلوعورةبوليفيافىالحديدية

خطوطمنكما،003سوىبالبلادولايوجد.الكثيفة

وأحدةالسياراتعددويبلمتوسط.الحديديةالسكك

لابازفيدوليةمطاراتبوليفياوفيشخصا.051لكل

وسانتاكروز.وكوشمابامبا

51حواليبوليفيافيتصدرالتيالصحفعدديبلغ

وجهازشخصينلكلمذياعجهازوهناك،يوميةصحيفة

شبكاتوتربط.المتوسطفيشخصا02لكلواحدتلفاز

.المدنكبرياتبينوالبرقالهاتف

تاريخيةنبذة

منذببوليفياالانيعرفمافيالأمريكيونالهنودعاش

مضت.سنةآلافعشرةحوالىإلىيعودبعيد،وقت

تياهواناكومنطقةفيعظيمةهنديةحضارةوازدهرت

ميلادية.001سنةحواليفيتيتيكاكابحيرةمنبالقرب

منالتماثيلونحتواهائلةنصباتياهواناكوهنودوبنى

الثالثالقرنخلالبسرعةحضارتهموأضمحلت،الحجارة

،الميلاديعشرالرالغالقرنأواخروبحلول.الميلاديعشر

معظمعلىالإيماراتسمىبالحربمولعةقبيلةسيطرت

بيرومنالقادمونالإنكاهنودوهزمبوليفيا.غربىأجزاء

بوليفياوجعلوا،الميلاديعشرالخامسالقرنفىالإيماراقبيلة

الإنكاوفرض.الأطرافالمتراميةإمبراطوريتهممنجزءا

البوليفبن.الهنودعلىاليهشوا،ولغتهموعاداتهمديانتهم
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السادسالقرنمنالثلاثينياتشي.الاستعماريالحكم

إلىبوليفياوحولتالإن!!اأسانياأخضعت،الميلاديعشر

شرع.ر3!صاتشارأوأحليااليروتسمىأسبانيةمستعمرة

بوليفيافيالاستيطانفيأغوراعلىالأمعباناالمستعمرون

اكتشافولعد.هاسيينداتتسمىإقطاعياتوأنشأوا

،أم545عامفيبوتوسيمنلالقربأ!الجبافيالفضة

الفضةوأصبحتبالالافبوليفياعلىالألمسبانتدفق

أسبانيا.لتروةمهمامصدراالبوليفية

فيسيئةيقةب!إبوليفجاهنودالالمشعماريونعامل

وفيالإقطاعياتفيالعملعلىوأرغموه!االأحيانأغلب

المعاملة،سوءنتيجةأ!نودامنالعديدوتوفي،الفضةمناجم

شعبباكورةوأنجبواأ!نودواالأسبانبعضوتزاوج

الاخرقتومرزالستيزوأعنوداوثار(.)المولدونالمستيزو

الحجما3الصغيرأخوراتاهذهمعظمولحنالأسبانضد

لسرعة.سحقت

يعماالأمحبانيالحكماضدالاستياءبدأ.الاستقلال

وفيبالتدرب.اللاتينيةأمريكافيالأممبانيةالمستعمرات

الفمزولليالجرالنظم،الميلاديعشرالتاسعالقرنأوائل

استقلالأج!منللنضالجيشابوليفار!عيمون

فيبوأجفاروأرسل.الجنوبيةأمريكافيأسبانيامستعمرات

يدخوزيهأنطونيوويدعى،جنرالاتهأحدم4182عام

بوليفيا.لتحرير،سوكريه

عامفيالأ!مبانياالجيعقسعوكريهقواتهزمت

أصدولةاوحملتاستقلاأ!ا.بوليفياوأعلمت،أم825

أصئسوكريه،أم826عاموفيلوليفار.اسمالجديدة

.أم828عامحتىوحكمهالبوليفيارئيسأول

وهوكروز،سانتاأندريزأصبح،أم982عامفي

بوليفياوتمتعتأطبلاد.رئيمسابوليفار،حنرالاتاحدأيضا

النسبيين.السياسيوالاستقرارالازدهارمنبفترةعهدهفي

المستبدونوحكمأم،983عامفيكروزبسانشاوأطيح

وتكررتالميلاديعشرالتالممعالقرنأواخرحتىبوليفيا

يهتموالمالمستبدينمعظماأنلامميماضدهما،الثورات

السلطهة.شيالبقاءهوالرئيسيهمهموكانبوليفيا،بتقدم

نصفمنأكثربوليفيافقدت.الأراضىفقدان

معالمعاهداتأوللحروبنتيجةالسن!تمرعلىأراضيها

وباراجوايوتشيليوالبرازيلكال!رجنشينالمجاورةالدول

هزيمةأعقابفيالأرضمنحزءأكبروضاعوبيرو.

وفيأم(.883-)9187الباسفيكيحربفيلوليفيا

المليئةبوليفياأراضيعلىتشيلياسعتولت،الحربهذه

المحيططولعلىأعضةابمعدنالغنيةالنتراتبأملاح

واجهةبلابوليفياأصبحتالوقتذلكومنذ.الهادئ

بحرية.

أسعارارتفعت،الميلاديعشرالتاسعالقرنأواخرفى

منكبيرةترمحباتواكتشفتكبجراارتفاعاالفضة

غايةفيالمعدنينهدينتصديروأصبحبوليفيا.فيالقصدير

التيالسياسيةالأحزابواكتسبت.بوليفيا!لأقتصادالأهميةا

وحكمتالقوةمنالمزيدالمناجمأصحابأ!حمصاتمث!!

الميلاديالعشرينالقرنمنالثلاثينياتحتىبوليفيا

الا!متقرارمنكبيرقدرتحقية!علىالبلادوسماعدت

منكثيراالفترةهذهخلالبوأجفيارؤساءوبذل.السياسي

الحديدية.أ!س!صكاوبناءالتعدينأ!دع!االجئي

نتيجةأراضيهامنلجزءآحربفقدانبوليفيامنيت

وبنبينهاأم329عامفياندأحتاشتيتشاكولحرب

منخفضسهلوهوتشاكو،جرانملكيةحوأ!باراجواي

،أم359عامفيأ!زيمةبابوأجنمياومميتأرر:أ!ت.ايجا:ر

بموجبعليهاالمتنازعالأراضيامعظماعنتحلتث!وص

.م3891عامفىإليهاالتوص!!تمتسوية

تشاكوحربفيبوليفياهزيمةأعقب.أم529تورة

3691عامىبينالفترةوخلال.عفيمأسياسياضطراب

كانبوليفياحكمعلىرؤساءعشرةتعاقب،أم52!و

الاخر.منالحكمعلىيستوليمنهمسياسيزعيما!ا

الجيعش.يدعمهمعسكريينضباطااشؤساءمن!تةوكان

البوليفيونالقصديرمناجمعمالشكل،ذلكغضونوفي

أفضل.عملشروطأجلمنإضراباتونظهموااتحادات

الثوريةالحركةيسمىمميا!حياحزباالمناح!اأ!عماأيدر

أطاحت،أم529عاموفي.لمطالبهمأسدعمهالوطسية

علىكانواالذينالعسكريينبالحكامالوطنيةالثوريةالحركة

وهوإستنسورو،بازفيكتوروأصبح،آنذاكالسلطةسدة

للبلاد.التاليالرئيس،الحزبورئيساقتصادي

مناجمأكبرعلىبازعهدفيالحكومةا!عتولت

ومنحتال!جيرةالإقطاعياتوألغتالبلادفيالقصدير

عامحتىرئيسابازوعملالهنود.للمزارع!تالأراضي

فترةيعملأنبإمكانهيكنلمللد!شور،ووفقا.م61ء9

مميليسهيرنانانتخابفتم.التوالىعلىأخرىرئاسية

رئيسا،الوطنيةالثوريةللحركةآخرزعيموهوزوازو،

.أم069حتىالبلادوحكم

أعيدأم،069عامفي.العسكريالحكمإلىالعودة

بهأطاحعسكرياانقلاباولكنللبلاد،رئيسابازانتخاب

الحكومةعلىالهيمنةالأيدياوتبادلت.أم649عامفي

القرنمنالسبعينياتوطوالالستينياتبقيةفيمرارا

فيالمناوئينالجيشضباطلتمردنتيحةالميلاديالعشرين

لحكمهم،معارضةبقياميسمحواولم،الأحوالمعظم

منالستينياتمنتصفوفي.السجونأعداءهموأودعوا

زعيموهوجيفارا،تشيحاول،الميلاديالعشرينالقرن
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بوليفيا،فيثورةإشعال،الكوبيةالثورةفىشاركشيوعي

.م6791عامفيقتلتهالبوليفيةالقواتولكن

بوليفياأجرتام،089عامفي.اليومبوليفيا

الجيشضباطولكنمدنيةحكومةلاختيارانتخابات

تتولىأنقبلالحكممقاليدعلىأخرىمرةاستولوا

انتخبالذيالكونجرسواختار.السلطةالمنتخبةالحكومة

وكانللبلاد.رئيسازوازوسيليسأم089عامفى

فيأيضاالشعبوانتخبهعاما22منذرئيسازوازو

فيجرتالتيالرئيسيةالانتخاباتوفى.م0891عام

مرشئأييحصللم،أم8591،9891،399أعوام

ولهذا.الانتخابيةالأصواتمنالمطلوبةالأغلبيةعلى

،انتخاباتكلعقبالرئيسيختارالكونجرسكان

بازوجيمي،أم859عامإلحشنسوروبازفكتورفاختار

عامدولوزاداسانشيزوجونزالو،م9891عامزامورا

.م3991

القرنمنالثمانينياتفيبوليفيامشكلاتتضمنت

عاليا.وتضخماهائلةعامةمديونيةالميلاديالعشرين

ضائقةفيتسببمماالمحاصيلوالفيضاناتالجفافودمر

احتجاجاالعملعنمراراالبوليفيونالعمالوأضربغذائية

الغذائية.الموادوانعدامالأجوروتدنيالألمحعارارتفاععلى

الموسوعةفيعملةذاتمقالات

المدن

للالازسوكريه

صلةذاتأخرىمقالات

مميمونبوليفار،البشريةالأجناس

بحيرة،تيتيكاكاالحنوبيهمريكاأ

يدجوزيهألطونيو،سوكرلمجهاللاتينيةأمري!صا

لسلملااجباليز،لأندا

اللإنكا

الموفوعصرعنا

الحكمنظام-أ

أ!طيةاالحكومة-أ

المحليةالحكومة!

السكان-2

والأصولالسكانعدد

ب-اللغة

المعيشةأمماطح!

بسالما،-د

العذاءهـ-

3-السطح

الأنديزمرتفعاتإقليم-أ

اليونجاسإقليم-!

المناخ-4

خ

!أ-

ىالسيا!المظهام
المسلحةالقوات

الدين

الترويع

التعليم

الفمون

الفاليزإقليم

الأورينتىإقليم

لاقتصادا

الحدميةالصماعات-أ

الرراعة-ب

الصساعةج

!يالتعد-د

تاريخيةنبذة

لطاقةامصادرهـ

ةالتجار-و

والاتصالاتالنقلز

أسئلة

لبوليفيا؟الآدمايعرففيعاشيتحبأولاسمما

لبوليفيا؟الرئيسيالمشروعالصادرما

بوليفيا؟فيم5291تورةأعقبتالتيالإصلاحاتما

بوليفيا؟فيالهنودالأممبانالمستعمرونعاملكيف

بوليفيا؟فيمتكررلجفافتتعرضالتيالمسطقةما

بوليفيا؟فىوالكامبيسيمووالتشولوالنحبةمن

الموليفى؟الريصفيالدراسهعنالأطفالم!العديديسقطعلماذا

؟ولماذابوليفيا،سمي!منإلىنسبة

بوليميا؟مدنأكبرما

يتكون،بالسلسلةشبيهطويلكبيرجزيءاليوليمر

الأصغر.الجزيئاتمنكثيربينالكيميائيبالربط

مونومراتتسمىالأصغرالبنائيةالجزيئيةوالوحدات

عمليةفيسلاسلفيالمونومراتتتحدالحد(.)أحاديات

الأصلتضاعفوقدالبلمرةباسمتعرف،الربطمتكررة

وبعض.المونومراتآلافمنالبوليمريتكونأنويمكن

صناعيا.يتكونالآخروبعضهاطبيعيا،يتكونالبوليمرات

فالنشا.بوليمراتوالشائعة،المفيدةالموادمنوكثير

طبيعيا.تكونتبوليمرات،المثالسبيلعلىوالصوف

يسمىالسكرمنبسيطنوعمنالنشاالنباتاتتكون

البروتين.منتشكيلةمنالصوفويتكونالجلوكوز،

متينة-بلاستيكيةمادةوهي-الإيثلينومتعددوالنيلون

طبيعيايتكونآخر،بوليمر،والمطاط.صناعيةبوليمرات

صناعيا.أيضاوينتج

مثلمثلهولكنمحدد،طوللهالمتسلسلوالجزيء

ويكحسب.متنوعةأشكالايتخذأنلهيمكن،خيطةقطعة

كثيراالبوليمرات،والمرونةالجزيفيالطولبينالجمعهذا

غيرهوكثيرمثلا،،فالمطاط.والمفيدةالفريدةالخواصمن

العاديطولهيتضاعفحتىشدهيمكن،البوليمراتمن

ببساطة،السلاسلوتعستقيميخكسر.أندونمراتعدة

لاتذوب،والبوليمراتوطولا.امتداداأكثرأشكالإلى

منعاليةدرجةولها،الجزجاتحجملكبرنتيجة،بسهولة

(.السيولة)مقاومةاللزوجة

اللزوجة.بمالبلمرةالحدبمالأحاديأيضا:انظر

الدمفيتتجمععندماتنشأالتيالمرضيةالحالةاليوليئا

وخاصةبالنيتروجينالغنيةالاحتراقنوابخمنزائدةكميات
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الذيالبولفيعادةالجسممنتخرجالنوابخوهذهاليوريا.

الكليتانتخلصلمإذاالبولينامرضوينشأ.الكليتانتفرزه

غالباالبوليناوتحدث.النيتروجينيةالاحتراقنوابخمنالجسم

البوليناوتظهر.الكلىأمراضبأحدالمصابينالبالغينعند

السميالأثرذاتالاحتراقنوابختراكمتكلمابالتدرج

منالقليلمعالجةللأطباءويم!ش.الكليتينتليفبسبب

فإن،الحالاتمعظموفيالبولينا.تسببالتيالأمراض

منمتقدمةحالةوتنشأتشفيانلاالمريضتينالكليتين

أغىءزاالغثيانالمتقدمةأسبوأجنااأعراضوتتضمن.البولينا

فىأ!بولارائحةووصولأصشهيةاوفقدان)الزغطة(والفواق

يصابوقدالجلد.واصفرارالجلدوحكةوالنعاس،النفص

العقليةوالاضطراباتالعضلاتبانقباضأيضاالمرضى

يدخلالمصابفإن،الحالةتعالجلموإذا.والتشنجات

.يموتثماغيبوبةفىتدريجيا

ففيأسولينا،امرضىلعلاجطريقتينالأطباءيستعمل

بالأعشية(أضحليلا)آلةالديلزةجهازينقىالأولىالطريقة

يقومكما.أصكليتانابهاتقومالتيالطريقةبنفسالدم

كليةلإحلالأحطىازرععملياتبإجراءأيضاالجراحون

المريضة.الكليةمحلصحيحة

الأنسجة.زراعةبمالكليةالتهاببمالكليةأيضا:انظر

الداخليةالرياضيةالألعابأتدممنلعبةالبوليئج

أنهاإلا،الأصلفىأمريكيةلعبةنهاومبن.شهرةوأكثرها

التحديدوجهوعلى،أخرىبلدانفيمشهورةأصبحت

اللاتينية.أمريكاودول،واليابانكندافى

منالبوليئكددالاعبيدحرج،البولينجلعبةفى

القطعإصابةمحاولأصقيل،خشبىمسارعلىالكرات

القوارير.شكلعلىتكونالتىالعشرالخشبية

أطر،عشرةمنالبولينجلعبةتتألف.النقاطإحرار

كلفي!رتينالكرةلاعبكليدحرج،العامالهيكلوهي

عندماالإصابهاللاعبويحرز،إصابةيسجلحتىمسار

عشروتعد،الأولىبالكرةالعشرالخشبيةالقطعيرمي

اللاعبرماهاالتيللق!الكلىالعددإلىبالإضافة،نقاط

الإصاباتمسجليضع،وبضربةدحرجتا.اللتينبالكرتين

الأكبرالمربعزاويةفيالكائنالصغيرالمرلغفي)*(علامة

الاحتاطييظهر.الإصاباتتسجيللوحةعلىالموحود

نفسهالإطارفىبكرتينالعشرالقطعاللاعبيرميعندما

التيالقطععددمجموعإلىبالإضافة،نقاطعشروتعد

خطاالإصاباتمسجليضع.الأولىبالكرةاللاعبرماها

لاعبيفشلعندما.للاحتياطيالصغيرالمربعفي)/(مائلا

الخشبية،القطعفقطتحسب،الإصابةتسجيلالبوليئفي

فشلوإن.اللاحقالإطارإلىالإصاباتتسجيلوينقل

أجلمنتمارسمتيرةورياضةتم،أطترششائعهأسمةالولحلبة

البوليسج،ملاع!سموياالناسملاييريرتاد.أصاطا:!ديداضسليةا

العشر.الحشميةالقطعلضربمحاولة!ىأح-راتاويدحرحور

فيبالكرتينالخشبيةالقطعكلرميفيالبولينجلاعب

وأ)-(شرطةيضعالإصاباتمسجلفإنواحد،مسار

المرئالصغير.فيمفتوحكلمة

متتابعةضربة12يدحرجأنالبولينجلاعبعلى

مثالية.اللعبةحينئذوتكون،ضربة003ليسجل

ال!ضافيتين،الرميتينمنلكلواحدةإصابةإلىوبالإضافة

يحرزأنالكرةلراميالفرصةيتيحهذافإن،المكعسبأو

العاشر.المسارفيإصابة

منأوالقاسيالمطاطمنالبولينجتصئثرة.الكرة

الكراتمحيطيكونالايجب.بلاستيكيةمادة

)96بوصة27منأكثرعليهالمتفقحعسبالمستعملة

3.7إلى2)7.رطلا61إلى6ماب!تتزنوأنسم(،

يستعملواأنالبوليئالصغارللاعبيويمكنكجم(.

قبضةالبولينجلاعبيمعظمويستعملوزنا.أخفكرات

الخاتموإصبع،الوسطى،)الإبهامالثلاثالأصطبع

فقطالإصبعينقبفةيستعملبعضهمولكنالبنصر(،

(.والوسطى)اللإبهام

م(،1.91)7بوصة01-وقدما26طوله.المجاز

أمام(.70.1إلى0.1)4بوصة42إلى41منوعرضه

قدما15فهىالبولينجلاعبجهةمنالاقترابمنطقة

قواعدمخالفخطيفصلطولأ.م(4.)6الأقلعلى

ئقااااإا

كأصس؟ص/قي-رربررر

/!

!4؟؟

ا
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العمق،قليلةأخاديدوتمتدالمجاز.منالاقترابمنطقةاللعبة

عرضيبلغالمجاز.طرفيطولعلىميازيبتدعىمجوفة

الممموبةالكراتتتدحرجسم(.)23بوصات9الميزاب

.الميزابداخلخطأ

علىالقيقبخشبمنمصنوعة.الخشبيةالقطع

خشبيةقطعةكلطول.بالبلاستيكمكسوةقارورةشكل

أوقيات6وأرطال3مابينوتزنسم(.)38بوصة51

توضعأكجم(.7،أو1)5.أوقية21وأرطال3وبين

سم(.19)بوصة36ضلعهمثلثفينقاطعلىالقطع

مركزعنسم(03)بوصة21بقعةكلمركزويبعد

برقمأبدءا01إلىأمنالق!ترقم.المجاورةالنقطة

اليمين.إلىاليسارمنصفاصفاوترتبالأماميةللقطعة

حيزعنأم()8قدما06بعدعلىارقمتوصإلقطعة

المجاز.جهةنهايةفيالخالفة

حسبما-البولينجلعبةتاريخيعودبينما.تاريخيةنبذة

الحديثةالأشكالفإن،القديمةمصرإلى-الدلائلإليهتشير

ففى،الوسطىالعصورترحإلىأنيمكنالبولينجللعبة

مننوعإنجلترافىظهر،الميلاديعشرالثانيالقرنأوائل

لعبةالناسلعبهولنداوفي.خشبيةقطعبتسعاللعبةهذه

معهماللعبةهذهوأخذوا،الهولنديةالقواريرتدعىمشابهة

عشر.السابعالقرنفيالجديدالعالمإلى

خلالالمتحدةالولاياتفيالبولينجلعبةشوةازدادت

واتخذت،العشرينالقرنومنتصفعشرالتاسعالقرن

العائلى.للترويحمقبولأشكلا

عامالبولينجللعبةمهنيتنظجمالمتحدةالولاياتفيبدأ

تاسه!الذيللبولينجالعالمىالاتحادفإنواليوم.ام959

علىمبارياتسلسلةعلىبال!شرأفيقومأم،519عام

.سنواتأربعكلوذلكالبولينجعلاعبيلهواةعالمينطاق

الغربيةساموابمالهادئالمحيطجزرانظر:يوليئيزدا.

)السكان(.

فيتقعدفرنسا،تابعةمنطقةالفرئسيةبوليئيزلا

.هاوايجنوبيكم005.4حوالىبعدعلىالهادئالمحيط

تبلغمساحةفيتنتشرجزيرة021حواليمنوتتكون

من:تتكونالجزروهذه.الغربيةأوروباحجمحوالي

ومجموعة،يتىوسوسا،وماركيساسوجامبيير،،لستراأ

هيتاهيتيجزيرةعلىالواقعةبابيتومدينةتواموتو.جزر

الجزر.منالمجموعةهذهعاصمة

الأنشطةوأهم.البولينيزيينمنالجزرسكانمعظم

وأهم.الأسماكوصيد،والزراعة،السياحة:!طالاقتصادية

والفواكهواللؤلؤ،الهند،جوز:هيالرئيسيةالمنتجات

الوطنيةالجمعيةفييمثلهممنالسكانوينتخب.الاستوأئية

الفرنسية.الرئاسةانتخاباتفيويصوتون)البرلمان(

يدكارونأوغستينبيير،بومارشيه

نال،فرنسيمسرحياتام(.كاتب997-)1732

أشبيليةحلاق:الهزليتينمسرحيتيهبسببكبيرةشهرة

عامفيجاروزواخأكملوقدفيجارو.زواخأم(؟)775

لهجومهاام784عامحتىحظرتولكنهاأم()781

وامتيازاتها.الفرنسيةالحاكمةالطبقةوقاحةعلىالجريء

والحركة،الذكىبالحوارالكوميديةمسرحياتهتميزتوقد

كانتوالمتألقةالمبجلةغير!يجاروشخصيةأنغير.المثيرة

روسينيأشينوغيووضعوقد.بومارشيهشخوصأشهر

وضعكما،أشبيليةحلاقعن)أوبرا(موسيقيةمسرحية

زواجعنأخرىموسيقيةمسرحيةموزارتفولفغانغ

فيجارو.

،للساعاتصانعاوكان.باريسفىبومارشيهولد

دبلوماسيةمهماتوتولى،الفرنسيالبلاطفيوعمل

الأهليةالحربخلالللمستعمرينمعونةوأرسل،سرية

الأمريكية.

بساحلمهموميناءماهراشترأ،ولايةعاصمةلومياي

نحوسكانهايبابمدد.تجاريومركزالهندغربي

الحضريةمنطقتهاسكانعددويبلغ،نسمة.299هو198

وصناعةالماسبصناعةوتشتهر.نسمةأ2)072.571

عددارتفعالميلاديالعشرينالقرنسبعينياتفيالسينما.

وتبلغ،المدينةإلىالعماللهجرةنتيجة36%بنسبةسكانها

التعليممجالوفى2./كمنسمة001325السكانكثافة

منأكثروبها،أم857سنةبومبايجامعةأنشئتالعالي

الفنونوكلياتالتقنيةكلياتبجانب،كلية013

بالمدينة.العلميالبحثومؤسممات

أديانلهمالسكانمنخليطبالمدينة.واللغةالدين

%ء.)مجموعةأكبرالهندوسويشكل.مختلفةولغات

المسلمينمجموعاتتوجدكما(،المدينةسكانمن

واللغةواليهود.واليانيينوالبوذيينوالسيخوالنصارى

ماهراشترا،لولايةالرسميةاللغةوهىماراتي،لغةالرئيسية

والإنجليزية،والعربيةالأورديةمثلأخرىلغاتبجانب

والصينية.

فيمهماقتصاديمركزبومباي.والصناعةالاقتصاد

سدسوتملكالنسيجمصانعنصفبهايوجدحيثالهند،

التجارةمن%ء.بتصريفوتقومالهند،مصانعجملة

تطورتالميلاديعشرالتاسعالقرنمطلعومنذ.الخارجية

والإلكترونيةالهندسيةوالصناعاتالنسيجصناعة
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يصمر.ألحهمديةاأححريةاأعسررئيسيةوقاعدةبديعممطربومبايمرفأ

محا.تا!دقأ!ىالتاعلىالمقا!ةألمانياأحد

ها!!والآعديةوا،الأسمدةاوصناعةوالجلامشيكية

الخفيفة.أ!عناعاتا

الحديديةأحسككالخطوطمركزابومبايتعد.النقل

هما:رانمصاأولهاالهند،فيوالوسطىالغرليةللولايات

ساهارومطارالداخليةللسفرياتكروزسانتمطار

الدواجة.للسفريات

المحليوالمجلساالحامقربومباي.الحكمنظام

بعضبتقديمأ!لايةاوتقوم.ماهراشتراأ!لايةالتشريعي

علىوالإشرافبالمدينةوالمستشفياتالحوباءحدمات

أربعكلالبلدياتهيئةمجلعه!وينتحب،الثانويالتعليم

ثلاتأهـةتمفيذيامديراالولايةحكومةوتع!ت،سنوات

لكنسنة،ث!الهيئةفتنتخبهالمدينةعمدةأما،مشوات

حقيقية.تنفيذيةتسلصاألهليس

بركانثورانبعداختفتأجا،إيطافيقديمةمديمة!ميي

بقاياتحتمدفونةالمدينةهذهوظلت.م97عامفيزوف

أعيدولما.السن!تمئاتوالأحجارالبركانيوالرمادالحمم

عرفالميلاديعشرالثامنالقرنأوائلفيبومبياكتشاف

فيالاكتشافاتتعطيسنةكلوفيتاريحها.عنأعثيرا

الفنعنالإضاشيةالمعلوماتبعضبومبيحولالمنطقة

اليوميةالحيادعلىالتعرفمنمكنكابها،والعمارةالقديم

حياتهما.وأسلوبوعاداتهماأ!مأحواوعنالقدامىللرومان

أنهاإد!،مرموقةمدينةبومبيتكنلم.الأولىالأيام

التيبقاياهابفضلالغنيةالرومانيةالمدنمنأكثرعرفت

قديمةخصيبةهضبةعلىبومبيوتقعجيدا.حفظت

قاعمنكم61.منأقلوتبعد.نابوفيخليجمنبالقرب

.فيزوفجبل

بومبيسكانعلىبدقةأخعرفامرالعلماءيتمكنلم

السادسالقرنأوائ!فىالمنطقةهذهكانتفقد.الأصلي!ت

علىالقائمةاليونانيةالمستعمراتنفوذتحتالميلاداقب!

عليهميطلقالجبالمنأناساصخااستوآ.أسماح!اطول

وظلتالميلاد.قبلالخامسأعرذابدايةشىالسمنييناس!

قبلأخالثاالقرنحتىنسبياالأهميةاقليلةقريةبوسى

منالازدهارفترةالبلدةمذهدخلتبقليلبعدهاوا!يلاد،

المجتمعمنجزءابومبيوأصبحت.والاتساعأجناءاحيث

الميلاد.قبل19عامالروماني

كم.3محيطهبلغليضياشكلابومبياتخذترقد

تقاطعتكما.أبوابسبعةبهكبيرحداربهاوأحاط

بكتلورصفتقائمةزوايافيملعضبعضهاشوارعها

القديمةالعجلاتطريقآثارأجوماألمشاهداويرىالحمما.من

فيمنصةبهفسيحميدانويوجدأرصفتها.ع!ردمحفو

المبانيمنمجموعةاطيدانباوتحيصأامدلمجنة،ححذهمصأ"

ومدرجأطتمثي!!مسرحالمدينةلهذه!وجدصما.امهمة

حماماتوثلاثةالمعالدو!:.ع!أطمصا!"1،! من.سيرء!رس-هـهـ!

.كبيرةعامة

أغنياءمنال!ضيرالصافيةالزرقاءبومبيسماءوجذبت

شواطئمنبالقربالكبيرةالمساكنفيهافبنوا،الرومان

بمناخهايستمتعونكانواحيث،المتوسطالأليضرأجحرا

هناكالخاصةمساكنهمبومبيأهلفبنى.الهادئالمشمس

الحياةتوفرهاالتيالراحةوسائلبكلمحاطريفيجوفى

الأولالقسم:قسم!تمنالكبيرةأسحاكناوتتكون.أطدلمجةا

عادةيكونالآحرأعسموا،وحدائقهالمالكبيتمن

بنيتوقد.والحقولوالبساتينالبهائمحظائروبه،للفلاح

المجتمعةبغرفهالأصيلالرومانيالبيتنمطعلىمعظهمها

كما(.الضيوفاستقبال)حجرةالاستقبالغرفةحول

حافةعلىمتاجرغالبابومبيفيالس!ضيةألمنازلبايوجد

منأكثرلهاالمبانيمعظمأنالاثارعلماءويعتقد.أ!يقا

الخشب،منالعلياالطوابقلعضضعيدتكماواحد.بقط

فىالحالهوكماالشارخعلىتطلوهيبارزةوتبدو

الوممطى.العصورفيوالإنجليزيةالفرنسيةالمنازل

والزيتالنبيذفيتحارتهابرواجبومبياشتهرت

أمخنية،ااشيفيةللمنتجاتسوقاكانتأنهاكما.والدقيهت

ايلأبيضالبحربحوضواسعةصلاتألمينائهاوكان

فيمتخصصاصناعيامركزاأيضاتعدوكانت.التوسط

الطاحون،أحجارمثلبهااضشهرتالتيالسلعبعضإنتاج

المدينةوضمت.والأقمشةأمحطور،وا،السمكوصلصة



عمليةأدوتينلإيطاليا،لومبيفيوحدتالأزرقالزجاجمنقارورة

القديمة.المدينةفىمتقدمةفيةعمليةكانتالزحاحلفخ

،والصناعالأغنياء،والتجارالأثرياءالأملاكذوي

والعبيد.،والفنانين،المحلاتوأصحاب

فيوقعتالتىالزيلازلحطمت.فيزوفبركانثورة

وهركود!نيم.،ونابولط،بومبيمنكلام63أوم26عام

.المنازلبعضوهوتالأعما-ةوتهشمتالتماثيلفسقطت

حالأيةوعلى.الوقتذلكفيثورتهفيزوفبركانوبدأ

إصلاحإلىفعمدوامحدقا،خواهناكأنالقوميعتقدلم

فجأةفيزوفبركانثارم97صيففيأنهإلا.مدنهم

هركولانيمفعصتا&كلمبقاياوتدفقتشديد.وبعنف

وميناءها.المدينةوملأت

هداويصور.بومبيلفنانيالفنيةالمهارةتينالفسيفساءمنأرضية

مربوطا.مطهوقاكلباالفسيمسائىالرسم

327بومبى

وامتلأوالأحجار.الرمادأمطارمنوابلابومبىوتحملت

الكاتبصوروقد.والأبخرةالسامبالغازالمكفهرالجو

قادحينماقاساهما،لهرمعالةفيالأصغربلينيالروماني

كما.المتساقطةوالأحجارالأبخرةعبرآمنمكانإلىوالدته

.الناسبعضبهأنقذأسطولآالأكبربلينيالكاتبعمهقاد

الشاطئ.علىوماتالبركانليراقبرساثم

سكانمنضحيةألفيمنيقربماعلىالعثورأمكن

فبعض.نسمة000.02نحوعددهمبلغالذينبومبى

الرمادبحياتهمفأودىمنازلهمفىحبسواقدالضحايا

فلقواالسامةالأبخرةالاخرونواستنشق.الساخن

قوالبالآثارعلماءووجد.هروبهمأثناءمصرعهم

بصبقامواولماالمتحجر.الرمادفيحفظتالتيالأجسام

الدقيقةالتفاصيلمعرفةأمكنهمالقوالبهذهداخلالجبس

باديةكانتالتيالأسىملامحإلىوصلواحتىللأفراد،

.الوجوهعلى

أشمادمنوابلاالحممهذهبقاياإلىبالإضافةنجد

هذهجفتولما.بومبيعلىتناثرالذيالمبللالساخن

بعدمنهايظهرولم.المدينةكلغطتالرماد،وهذاالحمم

مافوقبدتالتيوالأعمدةالجدرانأعاليسوىذلك

بغيةالأرضبحفرنجواالذينبعضوقاممنها.تبقى

حتىوراءهمتركوهاالتيالثمينةمقتنياتهمعلىالحصول

ومدلك.ونحاممهمورخامهمتماثيلهمأخذمنتمكنوا

وعواملالمتلاحقةالبركانيةالثوراتمجموعةكشفتفقد

المدينة.لهذهالأخيرةالاثارعنالتعرية

امتدتبلفحمسببومبيفيزوفبركانيهدمولم

انظر:.وهركولانيمستابيامثلالمجاورةالمدنإلىآثاره

وهيأسد،وأقدامأرحلشكلعلىأرحلهاصحعتنحاسيةمنضدة

لومبي.لفنانيالفنيةالمهارةتبين
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!!امبانيالإقليمالجغرافيةالمعالمتغييرإلىوأدى.هركولانيم

ساحلورفعالسارنولهرمجرىحولكما.بومبيحول

المدفونة.موبالمدينةمعرفةمعهاتعذرتلدرجةالبحر

0017منتقربمدةوالرمادالركامتحتبومبيوظلت

أصسيان.اطىالمدفونةالمدينةهذهتدخللم.الحفريات

أحضوزاص3الحياقيدعلىبقواالذينأغلاحونانقبفقد

بل،علانيةالحفربعملياتيقومونيكونواولها.الدفينة

.والمنازلالمستودعاتإلىالمؤديةالسراديبعبرتسللوا

خلالالأرضباطنفيحفرواالذينالعمالواكتشف

نهرمجرىتحوي!!بغية،الميلاديعشرالسادسالقرن

لمل!ضهموالمعبد.والمنصةالمدرجمنأجزاءبعضالسارنو،

.الاكتشافاتبهذهيهتموا

حائطعلىالفلاح!تأحدعثرأم،748عاموفي

انتباهام،حضشافهداواسترعى.كرمشيحفرهأثناءمدفون

أغياماإلىأعاص!اخرعماوسرعانإيطاليا،فىالسلطات

فييأملوننالحفاروكانو.المنطقةهذهفيحفربعمليات

ملوكمتاحفبهايثرونأشياءيكتشفواأنالأمربادىء

الصقليين.

مثلالمهمةالمبانيعنالتسقيبعملياتواستمرت

المائةمنيقر!ماأ!بيرةاوالبيوتوالمسرحوالمدرجالمنصة

عملياتفيورليجوسيبترأسأم086!شةوبعد،عام

بأسرهاالمدينةعنللكشفنظاملأولأساسافوضعالحفر،

علماءقررالعشرينالقرنمستهلوفى.صفبعدصفا

الاحتفاكأأعلىعملوابل،المدينةمنالكنوزنقلعدمالاثار

اضهاحاإلىأضعودالمبانىبناءإعادةقررواكما،هنالكبها

أموالاالإيطاليةالحكومةوبذلت.المستطاعبقدرالأصليةا

العمل.أ!ذاطائلة

أرلاعثلاثةمنيقربعماالكشفالانتمالبقايا.

سنةأسفىأمنذكانتكماالمبانيالزائرونيرىإذ.بومبي

الممراتوفيوخارجهاالبيوتداخليسيرونوقدتقريبا.

منبومبيأهليعملكانكماوالهابطةالصاعدةالضيقة

وحولهالقديمالعامالميدانبقاياأيضايشاهدونوقد.قبل

الالهة)كبيرجوبيترمعبديشاهدونكما.المبانيمنكثير

ثورانعندخراباأضحىقدكانالذي(الرومانقدماءعند

الرومانيةالعامةالصالاتفييتجولونوقد.البركان

وفورتونا(الجمالأسه)إأبولوبمعابدويعجبون،القديمة

القديمة.أساطيره!افيوردكما(الحظ)إلاهةأوغسطا

إلا.المدينةحائطمنكبيراجزءاالعمالاكتشف!وقد

العدةإعدادأثناءحدثت(البركان)ثورةالكبرىالفاجعةأن

الشعاراتبعضلثموهدتفلقد.محليةانتخاباتلإجراء

منالكثيربعدهاوفقدتالمنازلحوائطعلىالانتخابية

حملوابومبىأهلأنالمؤرخونويعتقد.الثميحةالأشياء

فلقد.المدينةمنهاربينولواحينماالأمتعةمنال!ضيرمعهم

وفصوص،وأقراطأساور،منالحلىعلىالعمالعثر

المنزليةالمحتوياتأيضااكتشفواكما.النقديةوالعملة،الماس

الأدواتوبعضوالعاجية،أضحاسيةوا،الفضيةالتماثيلمث!

منكثيرالنورإلىوأعيد.واشجاجالمعادنمنالمصنوعة

منقريبةمدينةوهىبوسكوريل،منبالقرباطنزأصيةأحصوزا

المتحففيبومبيمحتوياتمنال!ضيرعرضكما.نابولي

12نحوبومبىعنتبعدالتيوهى،نابوليفيالقومى

كم.

.فيزوفأيضا:انظر

ضابطا.م(.كانق48أ-)60العظيمبومبي

ارتقاءأمامعقبةآخركانكمابارزا،دوأسةورحلرومانيا

السلطة.عردققيصريوأجوس

إبانوترعرعرومافيولدبارز،نبيلابنزبومبى

سولا.كورنيليوسوأ!سيوسماريوسغايوسب!تالحرب

منالخاصجيشهبومبيكونالميلاد،قبل83عاموفي

ماريوسقواتضدسولاالأرستقراطيلمساعدةفيالقثلاثة

صقليةفيماريوسمؤيديعلىقضىثمإيطاليا،فى

وإيطاليا.

حاولالميلاد،قبل78عامفيسولاوفاةولدى

إصلاحاتهإلغاءلبيدوسماركوس()الحاكمالقنصل

إيطاليا.خارجإلىوطردهلهتصدىبومبيأنبيد.المحافظهة

جحافللسحقأسبانياإلىالشيوخمجل!سأرسلهثم

اغتيالإثروعلى.سيرتوريوسبقيادةماريوسمؤيدي

وعادسهلانصرابومبيحققرجالهيدعلىسيرتوريوس

الميلاد.قبل71عامفيروماإلى

يحققأنفيترغبرومافيالمحافظةالمجموعةت!شلم

07عامفيقنصلاانتخبأنهغيرالمجد.منالمزيدبومبي

عنالدفاعلهيئاتوأعادالمحافظينمعواختلفالميلاد.قبل

وبتاييدمنها.سولاجردهاالتيالسلطاتالعامةحقوق

تطهيرمهمةالميلادقبل67عامفيببومبيانيطشعبي

قاتلالميلادقبل66عاموفي.القراصنةمنالمتوسطالبحر

آسياوهاجموهزمهبونتوسحاكمميثريديتعه!بومبي

وفلسطين.وسورياالصغرى

وأآسيافيبومبيممارساتالشيوخمجلسيقرولم

بومبيمنكلشكلثمومن.لجنودهالأراضيبمنحوعوده

فىثلاثيةحكومةأولكراسوسوماركوسقيصرويوليوس

الثلاثةوعمل.الثلاثةحكومةالظر:الميلاد.قبل06عام

تخوفبومبىأنغير،سنواتلعدةالشيوخمجلسضد

أحضانفيللارتماءعادثمومنالمتزايدةقيصرقوةمن
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لذلك،نتيجةاندلعتالتىالأهليةالحربوفي.المحافظين

فارسالوسفيأخرىمرةثمإيطاليافيبالهزيمةبومبىمني

قتلولكنهمصر،إلىوهرب.م،ق48عامفيثيسالىفي

عليهايهيمنكانالتيالمصريةالحكومةمنبأمرهناك

.الرومان

ماركوس،كراسوسبميوليوسقيصر،:أيضاانظر

ليسينيوس.

-191)1ريمونجانجورجبومبيدو،

عامإلى9691عاممنالفترذفيفرنسارئيسأم(.749

شارلاستقالةعقبالمنصبلهذاوانتخبم7491

الديمقراطييناتحادفيعضوابومبيدووكان.ديجول

.ديجوليؤيدكانسياسيحزبوهوللجمهورية

مستشاراأم449عامفيئيالسياسينشاطهبومبيدوبدأ

فرنسا.فيالمؤقتةللصكومةعامارئيساثمديجوللدى

الدولة،مجلسفىءعضوابومبيدواختيرأم469عاموفى

عامفياستقالولكنه.واستشاريةقضائيةهيئةوهو

تعبنوبعد.الخاصةالأعمالمجالواقتحمام549

بومبيدواستأنف،أم589عامفىللوزراءرئيساديجول

الشخصيينالمساعدينأركانلهيئةمديراالسياسينشاطه

أصبحالعامذلكمنلا-قوقتوفي.ديجولللجنرال

الدمشوريالمجلسفيعضوابومبيدووعينرئيسا،ديجول

ديجولعين.القوانينرالتشريعاتشرعيةيقررالذي

فييعينهلمولكنه.أم629عامفيللوزراءرئيسابومبيدو

فياجريتالتيأبرلمانيةاالانتخاباتعقبالمنصبهذا

عامفيالوطنيةالجمعيةفيبومبيدووانتخب.أم689عام

.أم689وعامأم679

أستاذايعملوكان.!شلاحوحفيدمدرسابنوبومبيدو

اسي.السياالمعتركيدخلأنقبلللأدب

وتقنصعزلىفيماتعيشعادةالطيورمننوعاليوط

الليليالحارسالبومةعلىوأطلق.الليلأثناءالطعام

وبالرغم.الليلأثناءالضارةالقوارضتأكللأنهاللحدائق

الحيواناتويأكليقتلطائرأنهاأي-جارحطائرأنهامن

الجارحةالطورإلىتمتبأنهاالناسيعتقدفلم-الأخرى

بصلة.

وتعي!ش.البوممننوعا451حواليالعلماءعرف

وشبه،والمعتدلة،أكداريةاالمناطقمنمكانكلفيالبومة

جزرمنالعديدفيأيضاوتوجد،العالممنالقطبية

.المحيطات

فيتعيشالتى،القزمةالبومةأو،العفريتةالبومةتعتبر

وغربي،الأمريكيةالمتحدةالولاياتغربيجنوبىمناطق

تعاودوهي.المهجورةالمبانيفىتعشمقالشائعةالريفيةالبومة

.والفئرانالجرذانمنالمزارعحمايةفيالفلاحين

حواليطولهايبلغحيث،البومأنواعأصغر،المكسيك

التي،العظمىالرماديةالبومةالبومأنواعوأكبر.سما5

الجغرافيمداهاويمتدالنائيةوألاسكاكنداغاباتفىتعي!ش

ويبلغأشجار.فيهتنموأنيمكنحدأقصىإلىشمالأ

137بينالمنفردينجناحيهاطولويتراوح،سم75طولها

اسم.52و

منالبومةيميزأنشخصأياستطاعةفيا!لظهر.

الذيالريشوبطوقالعريض!،الكبيربرأسهاالأولىالوهلة

يعرفالطوقهذا.الفنجانصحنيشبهوهوبعينيهايحيط

أذنفتحتينحوالصوتيعكسوهوالوج!،بالقرص

وفتحتاالوجهيالقرصيكونالأنواعبعضوفى.البومة

جدا.كبيرينالأذن

كبرفىالأخرىالطيورعيونعنالبومةعيونتختلف

منتت!كنحيثالأمامإلىالعينينكلتااتجاهوفيحجمها

رؤيةأي،الوقتنفسفيالعينينبكلتاالأشياءرؤية

عينهاتحريكلاتستطعولكنهاالإنسانمثلمزدوجة
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الأجسامالمتابعةرأ!مهاتحريكعليهايجبوبذلك

أحليا،اجمونهاعلىطويلةأهدابوللبومة.المتحركة

مظهرت!سسبهاأجومةاوعيونعيخيها.بهاتغلقوتستطئأن

أمدمنذللحكمةرمزاالبومةواعتبرت،الحكمةرالوقار

أثينا،للإلاهةمقدسةالبومةأنالإغريه!قدماءواعتقد.بعيد

القيقطيورفإنالأمراحقيقةوشى.أسديهمالحكمةإلاهة

أخرى3عديدوطيوراالزل!ونوغربانالغربانوالأزرق

.البوممركاءذأكثر

أسديهاأ!ثماوقويةوسميكةقصيرةأجسامللبوم

تدعىحادةبمخالبمزودةقويةوأرجلاخطافيةمناقير

رأسها،علىالريشمنخص!!البومبعضولدى،براثن

تلكماتجع!عالباوقرونأوآذانعليهايطلقماغالبا

أجوماريعض!ولون.الحقيقيحجمهامنأكبرتبدوالطور

أصليلي.انشاطهربيئتهليوافقمعتثمأربد

معتموأسة،بسرعةأطهيراناأجومايستصهث!!.الحياةطريقة

!رأ!يواماتحدتهعاددأررياالحفيفصصوتريشهويخفى

مماأصرانهشيصوتأيأسهلايثصر!أجومافإنوعليهطيرانها،

تستصيم.بهتدريأددونشريستهعلىالانقضاضمنيمكنه

مريم!ضهامماالنهارخلاأ!جيدااشؤيةأجوماأنواعبعض

ولايرىلاالاخرولعضها،الليلفيكماجيداالصيد

يذأجومامنأحرىأنواعوتعتمدفقط،ليلاإلآديصمماأ

فيأخظراعلىاعتمادهامنأحضرأسمصر!اعلىالمرهفالسمع

وفئرانالفئرانمنطرائدهاتمييزالأنواعالتلكويم!ش،القنص

الظلامفيواصطيادهاأاللأخرىاالصغيرةوالثديياتالحقوأ!

جريهاشيالفئرانتحدثهالذيالحفيم!علىاعتماداالدامس

الغابة.أرضفيالأشحاراأوراتخلال

البوميصطادحيث،أضدساتباأ!ساساالبوميتغدى

الأصغريصطادلينما،أسسناجبارالأرانباحجما،الأ!برا

الرلابةمنوكشيراوالجرذانانأثامناتحجما،

ولكنهحيةفرائسهعادةأجوماديصصااأسفأر(.ا!شبه)حيواد

الطريققارعةعلىلتوهاقتلتالتيالحيواناتيحملأحياكا

الطيورالبوملعضيصطادثما،أسسياراتابواسطة

البومأنواعبعضيصطادكذلكو.أيضاوالحشرات

فرائسه-البازمثل-البوميمزت.الضحلةالمياهمنأحسمكا

الصغيرةالطرائدويبتلعيأكلها،صغيرةقطعإلىالكبجرة

والقشوروالفراءالعظامقطعيلفظذأ!كلعدث!اب!ساملها،

ومهاجعه.أعشاشهفيهضمها،لايستطهيعاقييمغ!أاو

حيثللفلاحينالمفيدةاطيوراصترامنأجومايعتمر

فئرانمث!!المزروعاتتضراختيأعوارضاص!تخلصهم

ماتصسطادونادرا،الأرانباوكذلكالجرذانرالحق!

نشاطعندبيوتهافىنائمةماتكونغالباالأنهاأ!دواجنا

الليلي.البوم

أغلبول!ش،الصنعمتقنةأعشاشاأجومالايبني

هيأو،المهجورةالغربانأوالبازأعشاشهيأعشاشه

الأشمجارلىأعشاشهيسيالبومم!اعديدواصوصاء.سدزلىتقريتاأ!يرالى11و!ستصث!!ويسمعيرى!هوماهر.صيادالبومالبومأنواعبعض

للماس!مفيدوالموم.الأرضداخلححورفيأوالمتحاهقةا!كمحرحةاا!محدراتأرشورعلىأحرىألواعوتعشمقالحوشاء.

.ىالأصاالآشاتا5الحردار5ادأعشايأحط!الأشه

يوحدالثلجيالوم

اتحصصااض

احئمحافي،طوأ!ا

الحس!:أدسم.

يوحدالحقارالبوم

الأرصا-

اصصصاطسسط!

طول،العرديال!صة

سم.32:الحسم

حو!فييوحدالقزمأوالعفريتالبوم

طول،والمكسيكالمتحدةالولايخاتعري

!حم.41ةالحسم
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فيالموجودةالمطريةالغاباتفييعيمقنادرطائرالسخاميةالبومة

بقيةمثلومثلها.الجديدةوكينياأمشرالياشرقيشمالىالساحليةالمناطق

مميز.وج!قرصأسديهائر،الحظ!م

المناطقفييعيم!،البنيةقوي،الحجمكبيرطائرالعظمىاللقرنةالبومة

الشمالية.أمريكاقارةكلفيالبرية

وأ،الأرضتحتجحورأووالكهوفالأشجارفيتجاويف

غالبيةتضع.المهجورةالمنازلأووالأعلافالحبوبحظائر

بعضهايضعبينمابيضاتأربعأوثلاثحواليأجوماإناث

21بعضهاويضع،الأدنىالحدهووهذا،واحدةبيضة

مستديرتقريباالبومبيض.الأقصىالحدهووهذا،بيفمة

زرقة.أوصفرةتعلوهأبيضولونهالشكل

العنايةوفيالبيضحضنفيوإناثهالبومذكوريتعاون

كثيف،أبيضزغبالبومصغارجسمي!سسوبالصغار.

21و01بينتتراوحمدةالععقفيالصعغاروتمكث

بعضيؤذيانوقدالعمقعنوالأمالابويدافعأهممبوعا،

ببراثنهما.أحياناالناس

بومفصيلة:البوممنفصيلتانتوجد.الصمأفواع

فصيلةمنأنواع01هناك.الحقيقيالبوموفصيلةالحظائر

،الباردةالمناطقعداالأماكنمعظمفىتعيشالحظائربوم

توزيعهامدىيمتدحيثالانتشارواسعةفهيوعليه

المناطقمنوجنوباشمالأ04العرضخطيبينالجغرافي

أمريكاقارةحافةحتىوجنوباأوروبالقارةالغربيةالشمالية

حوالىإلىالشائعةالحظائربومةطولويصل،الجنوبية

فيأوالكهوففيأعشاشهاماتبنيغالباوهى،سم46

حظائرفيالمظلمةالأماكنفيأوالأشجار،تجاويف

بوم،البومهذااسمنشأهناومن،والأعلافالحبوب

بومالأوروبيةالمناطقبعضفيالفلاحونويشجعالحظائر.

باببعملوذلكحظائرهمفىاعشاشمهلإقامةالحظائر

بحريةيسمحالبومببابيعرفالحظائرتلكفيخاص

لاصطادفيميلالحجمالصغيرالبومأما.والخروجالدخول

لغذائه.الحشرات

المكشوفةالسهولفيالأمريكيالحفارالبوميعيش

منالنوعهذامايعششغالبا.الشماليةأمريكاقارةوفي

.المهجورةالبراريكلابحيواناتجحورفيأجوما

الكبيرةالقوارضمنولكنهاكلاباليستالبراريوكلاب

الحركةعلىتساعدهطويلةأرجلالحفارالبوملدى.الحجم

ويقتاتالنهار،أثناءجيداالرؤيةمنوتمكنه،الأرضفوق

خاصةأيضا،الثديياتغذاؤهويشمل،الحشراتأساسا

صوتالبوممنالنوعهذاولدى،البراريكلابصغار

.الأسناناصطكاكصوتيشبه

أمريكاقارةفىونظيرتها،الاسيويةالصقربومةتعتبر

وهي،البومأنواعأكبرمنالعظمىالمقرنةالبومةالشمالية

خصلتينذاتوهيصعم،07إلىطولهايصلقويةطيور

برتقاليةعيونوذاتأذنيهاقربالقرونتشبهانالريشمن

الموحشة،الصخريةالصحاريفيتعيشوهي،اللون

كبيرةفراشصيدويمكنها،الغاباتمناطقفىوكذلك

.الكبيرةالطورأوالبريالأرنبأوالأيائلصغاربحجم
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ولديهاأيضاالقويةالطيورمنفهيالسماكالبومأما

وأقدامبالريشمغطاةغيروأرجلقويةضخمةمناقير

بإحكامالمسكعلىتساعدهاخشنةبحراش!مكسية

هذامنعديدةأنواعوتعيش،الأ!عماكمنصرائسهاعلى

أ!هلأ.أسامئاتصطادوهي.وآسياإفريقياقارتيفىالنوع

فيحجضاالبومأكبرصالعظمىالرماديةالبومةتعتبر

بهكبيررأسولديها،سم76إنىطولهايصلحيثالعال!ا

وتدافع،اصتمماليةاا!وبهـيةاا!ا،تافىتعيحقالعظمىالرماديةالبومة

المتصفلير.اصدأفراحهاصغوة

فيماتبيضوعادة،المقلمالريح!منمترادفةحلقات

البازأعشاشمثلالمهجورةالأخرىالجارحةالطورأعشاش

البومةتدا!.أصكثيفةاالصنوبريةالغاباتفيالمهجورة

تتغذىوهيوصغارهاعشهاعنبشدةالعظمىالرمادية

الحقل.بفئرانأساسا

نصففيعديدةمناطقفيالأذنطويلةالبومةتوجد

الختلفة،والغاباتالصنوبرغاباتوتفضل،الشماليالكرة

الموجودةالطوليةالخطهوطبوساطةعليهاالتعرفويمكن

الأذنيةريشهاخصلطريهتعنوكذلكصدرها،على

ويمتازالنسر،بومةفيعليههيمماأكثربعضهامنالمتقاربة

كلمراتثلاثيردد)وووو(ممدودبعواءالصوتينداؤها

.ثوانبضع

فىعديدةمناطقفىالأذنقصيرةالبومةوتوجد

المكشوفةالمناطقطيورمنوهى،الشماليالكرةنصف

أثناءماتصطادوغالباالبور،والمناطقوالمروجكالمستنقعات

نوعوهوالهار،كصقرفريستهاعلىتنقضحيثأضهارا

وندأئهالحركةالبطئةالكبيرةبأجنحتهيمتازالصقورمن

عدةيرددتوت"-توت-لم!توتصوتفيالمتمثلالصوتي

.الأرضعلىالأذناقصيرةالبومةتعشش.مرات

أكبروالأنثى.القطبيةالمناطقشيالثلجيةالبومةتعيمغ!

الذكرسم،65حتىطولهايبلغحيثالذكرمنحجما

ويغلبمقلمفريشهاالأنثىأما،البياضناصعأبيضتقريبا

بقوارضأساساالثلجيةالبومةتتغذى.البنياللونعليها

الطيور.وبعضالأخرىالصغيرةبالثديياتوأيضااللاموس

الحدهووهذا،بيضة41حواليالثلجيةأجومةاتبيض

،كبيرةبكمياتاللاموسقوارضوجودحالةفىالأقصىا

وقد،الحيواناتتلكأعدادقلتإذاإطلاقاالأتبيضوقد

الصخورأطرافعلىأوالأرضفيجحورفيتفئيضها

يشبهمتهدجاأجشصوتاالثلجيةأجومةاوتصدر،أصلدةا

.1101نعت حرلا!.-!

(.البوم)أنواعالبومةان!:.الحظائربومه

العربيةالبلادفيالبريالحيوانانو:.سكوببومة

)الطيور(.

الحيوانانظر:.المصفرةالسمراءهيومبومة

)الطيور(.العربيةالبلادفيالبري

-8291هـ،أ93-4319)7هواري،بومدين

الستينياتفيالجزائرجمهوريةرئيسأم(.979

الأصليواسمه،الميلاديالعشرينالقردمنوالسبعينيات

فىولدجزائري،سياسي.بوخروبةإبراهيملنمحمد

بجامعتعليمهوتلقىبالجزائر،قسنطينةبمقاطعةبجويلما

التدريبوتلقىبمصر،الأزهرجامعةثمبتونساشيتونة

سياسيانشاطامارسمدرسا.بهاعملثمبمصرالعسكري

حركةفىبالجزائربجويلماإلىذلكبعدوانتقلبارزا

لجبهةالخارجيبالوفداتصالعلىوكان،الوطنيالكفاح

.بالقاهرةالجزائريةالتحرير

تلمسانبمنطقةالجزائريةالمقاومةإلىبوخروبةانضم

بووأعقب"!،بومدينهواري"اسممتخذاأم!54!شة

.أم589لمشةبوهرانالخامسةالولايةقيادةفييوسف

البلادغربى،بوجدةالعسكريةأحملياتاقيادةإليهوآلت

العسكريةوبالقواعدوالسادسةوالحامسةالرابعةبالولايات

بتونس.الدماءغارفيالتحريرلجيع!رئاسةأسس.بالمغرب

فىالأولىبيلابنأحمدح!صمةفيللدفاعوزيراوكان

المجلسلرئيسونائبا،الاستقلالبعدأم629سبتمبر

المركزيةاللجنةفىعضواانتخب.أم639مايوفيالثوري

-ء!
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أقربمنكان.السياسىوالمكتبالوطنيالتحريرلجبهة

اتهملكنهالأمر،بادئفيبيلابنأحمدالرئيسإلىالناس

فيبهفأطاح،واسعةفرديةرئاسيةسلطاتبممارسةبيلابن

.ام659يونيوفيعسكريأنقلاب

الثورةقيادةلمجلسرئيسابومدينهواريالعقيدأصبح

الحزبفكرةتأصيلفيجهدهوبذل،للجمهوريةورئيسا

إلىالوطنيالتحريرجبهةوتحويلالجماعيةوالقيادةالواحد

اشتراكي.طليعيحزب

البمربخ.:انظر.البومرالع

فىفريستهمنتظرايستلقىإفريقيثعبانلومسلالج

أغلبوفىجدا.خادعوجسمه.والادغالالأشمجار

ويبدو.الشجرةمنجسمهمنالأماميالجزءيبرزالأحيان

بصفةالثعبانهذاودنغذى.اليابسكالفرعالوضحعهذافي

تقتلأنويمكنجداءمامةولدغتهوالطور.بالحرباءرئيسية

جنوبالسافانامنطقةفيالبومسلانجيعيعش.الإنسان

.لكبرىاالصحراء

.شجرةلرععلىيستلقىءسدماجداخادعكتسكله!!ريقيتعبادبومسلابخ

سوجيرنر.،تروث:نظرا0بلاار!،يممربو

ادىفيللمرضىال!لاجيقدمشعبيطبيباليوص

الدكون.باسمإندونيسيافيويعرف.والإندونيسيةالماليزية

سحروجودفىوالاشتباهواضحغيرمرضوجودحالةفي

أوالبومويكونوقد.سببهعلىالعتورالبومويحاول

.امرأةأورجلا!ونالد

ولا.المرضىلعلاجوالترانيمالأعشابالبومويستخدم

أعمالأيؤديلكنه،الجرأ-جةالعملياتلإجراءأبدايلجأ

قريةولكل.البلدانمنكثيرفيالأطباءبهايقومأخرى

المدربينالأطباءعددازديادوبسبب.الأقلعلىواحدبومو

الدكونأوالبوموعددفإنوإندونيسياماليزيامنكلفي

بالتدريج.ألانخفاضفيأخذ

بالإضافةأسبابلعدةالدكونأوالبومويستدعىوربما

الترانيمويقدم،حلامالأيفسرفهو.المرضىعلاجإلى

يساعدأواللصوصعلىالقبضويحاول،السحرية

.يحبونمنبقلوبالظفرفيالعشاق

سلالةاسمالبوميرانىالكلب.الكلباليوميرالي،

البوميرانىالكلبوزنيتراوح.الحجمصغيرةالكلابمن

وجهيشبهالأنفحادوجهوله.كجموه81.بين

الألممودبينينحصرتقريباولونه.مدببتانوأذنان،الثعلب

قصير)شعرتحتيةفروةوله،البرتقاليحتىأو،والأبيض

كثيفةخارجيةوأخرى،ناعمة(العلويالشعرتحتيختفي

كثيفأيضافهوذيلهأما.الرقبةحولهدببهاطويلة

حاد.نباحهوصوتالظهر،فوقأعلىإلىويتجعدالشعر،

وهى،الإسسبتسلالاتإحدىالبوميرانيكلابتعد

ومع،القطيةالدائرةمنأصلاجاءتالتيبالكلابترتبط

إحدىبوميرانيا،فيأولأالكلابهذهاشتهرتفقدذلك

الكلب.انظر:ألمانيا.شمالفىسابقاالبروسيةالمقاطعات

مقسمةمنطقةفى،سابقةبروسيةمقاطعةلوميرافيا

الإقليمقسمقدالأودرنهروكانوبولندا.ألمانيابينالان

وبوميرانياالغربناحيةالقرلمةبوميرانيا.جزءينإلى

.الشرقناحيةالبعيدة

بوميرانيا،تشغلهاالتيالأرضمساحةمعظمكانت

البلطجق،بحرجنوبيالبحيراتآلافبهامنخفضةأرضا

وكانت.زراعيةأرضاتاريخهافتراتأغلبفي،وكانت

الإقليم.عاصمةاستشتسين،ألانتسمىالتيشتيتن

.أم..عامبوميرانياالجرمانيةالشعوبالممتوطنت

السلافيوناحتلالميلاديينوالسالغالسادسالقرنينوخلال

إليهايعودونوالمنصرون،الجرمانالمهاجرونوأخذالمنطقة

الأمورمقاليدعلىاستولواثمالميلاديالعاشرالقرنبدايةفي

إقليممنجزءابوميرانيامساحةمعظموصارت.الإقليمفي

فىللسلاموستفاليامعاهدةبعدالبروسيبرندنبيرج

عاموبحلولالسويد.إلىالإقليمبقيةوذهبت،أم486

بوميرانياإقليمعلىسيطرتقدبروسياكانتأم،581

،(ام459-أم939)الثانيةالعالميةالحربوبعد.كله

بينماسابقا،الشرقيةألمانيامنجزءأالغربيةبوميرانياأصبحت

الشرقية.بوميرانيامنالأكبرالجزءبولنداابتلعت

.نوعمائةإلىتصلالنباتاتمنمجموعةاليوميرب

والأشجاروالشجيراتالأعشابمجموعةوتشمل

مننوعوهناك.العالممنالدافئةالمناطقفيالموجودة

المناطقفىبريةزهرةهيئةعلىينموالبوميريامجموعة

آخرنوعويوجدالكادب.القراصويسمىالظليلةالرطبة

أليافهعلىللحصوليزرع،واليابانالصينالأصلىموطنه
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تنئالتيالأليافكذلكوالنباتاتهذهوتسمى.القوية

الرية.أوالصينحشيشةأو،الراميشجرمخها

شجر.،الرامى:أيضاان!

عامأخربيةاالألمانياعاصمةأضحتألمانيافيمدينةلون

ألمانيا:منفصلتيندولتينإلىألمانياقسمتعندماأم949

نسمة.976.092س!صانهاعدد.الشرقيةوألمانياالغربية

وسميت،ثانيةمرةألمانياتوحدت،أم099عاموفي

الحكومةأعن.برلينالموحدةللدولةالرسميةالعاصمة

أجرلماناأقرأم199عاموفي.بونمنأمحملافياستمرت

01خلاأ!برل!!إنىالح!صميةالمكاتبمعظمنقلالألماني

عاما.21إكما

تقع.بيتهولىتفانأ!دفتفالموسيقاررأسمسقطوبون

ثوأ!نجنوبىكما32بعدعلىاشايننهرعلىبونمدينة

ألمانيا.غربيوسط

-أ)939الثانيةالعالميةالحربقبلبونكانت

عامىوفيبجامعتها.معروفةهادئةسكنيةمدينةام(459

وضعالذيللمجلسمقرابونكانتأم،48915914

عاصمةبونأصبحتأنولعد.أنحربيةاألمانيادمشورمسودة

مركزإلىتطورت(الغربية)ألمانياالاتحاديةألمانيالجمهورية

واسحياسة.لل!صمةكبير

واديفيمتميزاجبلياموقعابودمدينةتشعل.ا!لدينة

منالشرقإلىالسبعةالجبالترتفعحيث،الرايننهر

المكسوةالقريةمظهرالمدينةيعص!!الموقعوهذا،المدينة

.أضباتاتبا

لنهرالغربيةالضفةعلىألمدينةامنأغديماالحزءيمتد

تبنابوتصطف.اشئيسيأضجارياالحيويضمااشالم

هذهفيوالمتعرجةالضيقةأصشوارعاعلىعديدةمشهورة

ال!صاثوليكللرومانحصاتدرائيةوهيالمونستر،تقع.الممفقة

المدينة،وسطفي،الميلاديعشرالثانيأغرنافيبنيت

للحعارض.ومركرللموسيقىقاعةوهيبيحهوف!قاعةالصورةو!ى.والحديدةالتاريحيةالحباىلينوتجمعالراير.لهرعلىمتحيزاموقعاتثما!بون
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بناؤهتمالذيبونلجامعةالرئيسيالمبنىمنهامقربةوعلى

للأمراءمقراليكون،الميلاديعشرالثامنالقرنبدايةفى

المبنىباحةتضم.الجرمانيةالإمبراطوريةعهدفيالناخبين

القصر()حديقةالهفجارتنيدعىوا!ععاشعبيامتنزها

القديمةالمدينةقاعةتوجد،شوارعببضعةالمكانعنوبعيدا

حيثبيتهوفندارتوجدالسوقمنمقربةوعلى.والسوق

المشهور.الموسيقارولد

سابقايدعىكانالذيالرئيسىأديناورشارعيمتد

.الجنوبباتحاهالمدينةسنالقديمالجزءمنكبلنز،شمارع

أديناورشارعتحوللألمانيا،عاصمةبونأصبحتانوبعد

علىيقع.الرئيسيةالحكوهـيةبالأنشطةيعجمكانإلى

للمستشارالرسميالأكتبشامبورج،قصرأديناورفمارع

همرشسميت،فيلامنهبةمقروعلى،إقامتهومكانالألمانى

الحكوميةالمبانىومن.ومكتبهالاتحاديالرئيسمنزل

البرلمانومبنىالخارجيةوزارةمبنى،الأخرى

.)البندزهاوس(

توجد.كمابونأنحاءجميعفيالسكنيةالمناطقتنتشر

الأجانبالدبلوماسيينمنكبيرعددإقامةومقرمكاتب

يسمىحىفيللمديخةالجنوبيالطرفمنبالقرب

على،صناعيةشبهض!إحيةوهي،بولوتقع.بادجدزبيرج

)جسربروككنيديويصل.الراينلنهرالشرقيةالفحفة

المدينة.اكنالقديمبالجزءبولمنطقة(كنيدي

مراكزأحدبونجامعةتعتبم.الثقافيةوالحياةالتعليم

إدارتهاتقع!زراعيةهـدرسةوهناكألمانيا.فىالكبيرةالتعليم

فيالالمانللأمراءالثهـميفىالمقروهي،ببلزدورفقلعةفى

.الميلاديعشرالثامنالقرن

بونفىالموجودالإؤلميميالراينمتحفيعرض

يحوي،كماالراينأهـضوتاريخباثارتتعلقمجموعات

إلىتنتميالتيلل!محيواناتقسماكنجألكسندرمتحف

بيتهوفندارأما.ال!صاريوجزرالقطبيةوالمنطقةإفريقيا

ممتلكاتمنالعديدت!رضفإنها،متحفإلىتحولتالتي

المومعيقىقاعةتحتويو.المعروفالمومميقارومقتنيات

والمعارفللمحاضراتغرف(علىبيتهوفنقاعةالمسماة

شعهرفييعقدمومميقىمهرجانبونفيويجري.الفنية

بيتهوفن.لذكرىتخليداسنةكلمنمايو

كبيرعددبتشغيلالفيدراليةالحكومةتقومالاقتصاد.

مدينةفىثقيلةصناعةتقريباتوجدولا.بونسكانمن

الخزفمثلالخفيفةالصناعاتبعضبهاأنإلا،بون

والأدويةالمكاتبوأجهزةوالأثاثالكهربائيةوالأدوات

بولضاحيةفيالمعاملتنتج،كماالدقيقةوالأدوات

للمنطقةالزراعيةالمنتجاتوتسوق.ومشتقاتهالإسمنت

ذاتها.المدينةفيببونالمحيطة

فىالرئيسيةالحديديةالسككطرقعلىبونتقع

بعدعلىيقعدوليمطاروكولونبونيخدمألمانيا،كما

طريقالمدينتينويربط.المدينةمنالشمالإلىكم42

تضمفهي،بونفيالعامةالنقلوسائلأما.للسيارات

الكهربائية.والقطارأتالأنفاقحديدوسككالحافلات

التاربقبلماإنسانأنالمحتملمن.تاريخيةنبذة

القاطنينوأولبو!.الانتسمىالتىالمنطقةفيعاش

عالشتجرممانيهةأدضاموهم،أليوبيكانواللمنطقةالمعروفين

أنشأ،م05حواليوفيالميلاد.قبل38عامفيالمنطقةفى

وقدالرأين،لنهرالغربيةالضفةعلىمعمسكراالرومان

ضدالنوعلىمواقعهمعلىللمحافظةالموقعذلكاختاروا

حوالىوفي.الشرقيةالضفةتحتلالتيالجرمانيةالقبائل

قربرومانيينجنديينعلىالإعدامحكمنفذم2ء.

الفرانكيونوأمسى،النصرانيةمعتقداتهمابسببالمسحكر

قبريهما.قرببونمدينةآخرجرمانيشعبوهم)الفرنجة(

التاسعالقرنإبانبونمدينةالنرويجيونالغزاةدمر

تحتبونتأسيسأعيد،ام002عامحلولومع،الميلادي

كولونلأمراءمقرابونوبقيت،كولونأمماقفةرئيصقيادة

القواتعليهاسيوتعندماأم497أ-265الفترةفي

الفرنسية.الثورية

بهاالمحيطةوالمنطقةبونأصبحتام،81ءعاموفي

عامفىبونجامعةوأنشئتبروسيا.مملكةمنجزءا

حيثالثالثوليمفريدريكبروسياملكيدعلىام818

كثيرالأنبونوازدهرت.والمعرفةللعلوممركزاأصبحت

للمدينة،الهادئةالسكنيةالطيعةأحبتالثريةالعائلاتمن

فيها.فامشقرت

(ام189-191)4ال!ولىالعالميةالحربعكرت

خلالالراينأرضفي،السياسىالاستقرارعدموحالة

الحياةصفو،الميلاديالعشرينالقرنمنالعشرينيات

-1)939الثانيةالعالميةالحربوإبان.بونلمدينةالهادئة

للغاراتنتيجةالشديدالتدميرمنبونعانتأم(،459

المدفعي.والقصفالجوية

دولتينإلىألمانياقسمتأم،949عاموفي

بونوأصبحت،الغربيةوألمانياالشرقيةألمانيا:منفصلتين

منلقربهابوناختياروتم.الغربيةلألمانياعاصمة

أولأديناوركونرادإليهاينتميالتيالبلدةوهي،روندورف

بونتبقىأنالمقررمنوكان.الغربيةلألمانيامستشار

علىيتعينوعندئذتوحيدها،يعادأنإلىلألمانياعاصمة

ومقراعاصمةكانتالتي،لبرلينتعودأنالحكومة

توحيدوأعيد.أم949عامتقسيمقبلالألمانيةللحكومة

رسميةعاصمةبرلينوأصبحتام099عامفيألمانيا

حيث،الحكومةمقرأصبحتبونلكن،الموحدةلألمانيا



بليوننا،رتبانابو336

،ام199عاموفي.الح!صميةالدوائرمعظمفيهاتوجد

برلين،إلىالحكومةمقرنقللصالحالألمانيالبرلمانصوت

01خلالهناكالحكوميةالدوائرلنقلزمنياجدولاووضع

عاما.21إلى

.الأولنابليونانظر:.ئابليون،بونابارت

عالم.(م4721-1221)لقديسا،بونافنتورا

عامفي.الوسطىالقرونفينصرانيوزعيملاهوت

أصلأخوةعامارئيسابونافنتوراأصبحام257

الفرنسيسكانية.

المجموعاتب!!الوحدةلإعادةنفسهبونافنتوراكرس

غايةباعتبارهالفقروساند.الأخويةضمنالمتعارضة

لمواصلةوالمبانيالكتبامتلاكعندا!علكنهفرنسيسكانية

ويعلمواشعلمواأنيجبالرهبانبانيؤمنوكان.التعليم

.الجامعاتفي

كتبكما،مؤثرةدينيةكتبعدةبونافنتوراكتب

الأحوةمؤسه!،الأمحيسيفرانسيمرالقدلمم!سيرة

الفرنسيسكانية.

ليتربومنبالقربباجنوريابمدينةبونافنتوراولد

منتصفحلالباريسجامعةفىودرستعلموقدبإيطاليا.

أسسقفابونافنتوراتعي!توتم.الميلاديعشرأضالثاالقرن

عامقديساوأعلن.ام273عامألبانولمديخةكارديناليا

.أم588عامبارزالاهوتياوعالماأم،482

)وهيالشرقيةكارولنجزرفيجزيرةأكبريوليي

مسافةعلى،الهادئالمحيطغربىتقعأيضا(،بونابىتكتب

بونبيتتكون.عواممنالشرقيالجنوبإلىكمأ)702

وتبلغ،المرجانيةالشعاببهاوتحيطبركانيةصخورمن

000،02حوالىعليهاويعيع!،2كم433مساحتها

شجرمستنقعاتتكثرالجزيرةهذهشواطئوعلى

الغنيةالمتماسكةالأرضتوجد،الداخلوفي.المانجروف

منأكثرإلىارتفاعهافيصلجبالهاأما.والخضرةبالنبات

أخرىومحاصيل،البطاطسبإنتاجبونبيوتشتهر.م007

الخبزوثمرةوالموز،والقلقاسالهندجوزأهمها

فيهتهطل،رطبحارالجزيرةهذهومناخ.والحمضيات

سنةوفيوسبتمبر.يونيوشهريبينبغزارةالأمطار

قامتثم.أسبانيامنبونبيجزيرةألمانيااشترتأم98!

باحتلال،الأولىالعالميةالحربفىألمانياخصم،اليابان

منحتفرسايمعاهدةوبمقتضى.أم419سنةفىبونبى

قاعدةاليابانواستخدمتهاأم029مشةلليابانالجزيرة

ثمأم(459-9391)الثانيةالعالميةالحربأثناءجوية

.الحرببعدالحلفاءتسلمها

جزءابوصفهاالجزيرةإدارةأمرالمتحدةالولاياتتولت

،أم479فيالمتحدةالأمأصدرتهالديالوصايةقرارمن

كارولينجزربقيةإلىبونبيانضمتام089وفي

الفيدرالية.ميكرونيزياولاياتباسماتحاداوكونتالأخرى

تتمئسياسيةوحدةالجزيرةهذهأصبحتام869وفي

المتحدةالولاياتمعحرةبعلاقةوترتبطذاتيبحكم

ال!مريكية.

الازورمنطقةفيميناءومدينةأههـا!ئدادبلجادا

وتجعل،نسمة318،12نهاس!صاعدديبلغ.أجةاضتعا

منطقةبونتاديلجادامنوالبحيراتالبركانيةالفوهات

مدينةفىمهمةصناعةالبنجرسكروتكرير.متميزة

ميغيل.جزيرةفيالواقعةبونتاديلجادا

الآزور.:أيضاانو

الأسود.البحرانظر:يوكزيس!.بوشس

)حدول(.جوائز،نوبلانظر:.هئرك،بوئلوبيدان

للبحرالجنوبيالساحلعلىقديمةمنطقةيودتوس

أهميتهااكتسبتقد!انت،الصمغرىآسيافيالأسودا

36-021)السادسميثريديشسالملكعهدفيالقصوى

مناطقتضمبونتوسكانت،الوقتذلكففيالميلاد(.قبل

الواقعةوالأراضيبتركيا،الانيعرففيما،أخرىمجاورة

بجنوبىالآنيعرففيماالألممودالبحرمنالشمالإلى

نأوبعد.روماضدحروبثلاثميثريديتسوشنروسيا.

أخضع،.مق63عامفىأوزارهاالأخيرةالحربوضعت

للحكمبونتوسمنطقةبومبيالمنتصرالرومانيالجنرال

عناستقلالهابونتوسنالت،ام402عاموفي.الروماني

تتمتعالمملكةهذهوظلت.الشرقيةالرومانيةالإمبراطورية

العثمانيةالإمبراطوريةمنجزءاأصبحتحتىباستقلالها

.أم461عام

أمريكيهنديممازعيمأم(.976-أ؟072)يوئدياك

،الميلاديعشرالثامنالقرنستينياتخلالمشهور،

منطقةفيالقبائلتوحيدبونتياكحاول.أوتاواقبيلةورئيعي!

أجلمنوالمسيسيبيأوهايووادىوفىالعظمىالبحيرات

المناطق.هذهعلىالهنودهيمنةعلىالإبقاح!

(أم763ا-)754الهنديةالفرنسيةالحربوخلال

ضدالفرنسيينجانبإلىالقتالفيقبيلتهبونتياكقاد

بملكيةالجانبينمنكلمطالبةعارضأنهغير.البريطاني!ت
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القردمنالستيمياتخلالأوتا،ا.هنودقبيلةرئيس(،الوسط)فيبونتياك

ووادىالعط!البحيراتقبائلتوحيدبوشياكحاولالميلاديعمترالثام!

الشمالية.أمريكافىالبريطاني!!المستوطمديئضدوالمسيسيبىأوهايو

حققأنوبعد.أليغنيجبالغربىالواقعةالأراضي

عامفيالفرنسيينكلىكبرىانتصاراتالبريطانيون

الحصونعلىللاءمتيلاءصغيرةقوةأرسلواأم076

وسمح.العظمىالب!!راتمنبالقربالمهجورةالفرنسية

خططاوضعأنهغير.المنطقةعبربالمرورللبريطانيينبونتياك

المراكزتلكعلىللهجومالمنطقةفيالأخرىالقبائلمع

والتجارالمسؤولينمنبالممساعدةوعوداتلقىأنبعد

الفرنسيين.

تسعةعلىالقبائلالممتولتام763ربفكلاموفي

بحربذلكبعدتعرفأصبحتفيمابريطانيةحصون

بونتشارترينحصنعلىالهجومبونتياكوقاد.بونتياك

وحاصر.دترويتبالرسمالانتعرفالتىالمنطقةفي

لمفرنساأنغيرأشهر.خمسةنحوالمركزهذابونتياك

الهنودعجزثمومن4،وقواتلبونتياكمساعدةأيةترسل

البنادقمنالإمداداتلنقصالحربمواصلةعن

.والذخيرة

أوهايوشماليفيوأدقدبونتياكيكونوربما

مجموعةعلىقسيساوأصهح،الأمريكيةالمتحدةبالولايات

السحريةالقوةجمعيةأوميديويون،تسمىنصرانية

يكفبأنيدعوكانهندياكاهنابونتياكووافق.الكبرى

بنيمنالبيضمعالتجاريالتعاملأنواعجميععنالهنود

دينيمركزفيغامضةبويقةمصرعهبونتياكولقيالبشر.

.إلينويبولايةكاهوكيافيهندي

الحمر.الهنودحروب:أيضاأن!

الظبى.)صورة(بمالحيوانانظر:اليودجو.

بونجول.إمامانظر:.إمام،بولجول

اسمسكيترالبوندحشرة6.حشرسكيتر،اليوئد

الثاقبةالأفواهذاتالمائيةالحشراتمنالعديدعلىيطلق

عنقليلاالعاديةالبوندسكيترحشرةطولويقل.الماصة

الخلفية،الطويلةالأرجلمنزوجانولها،سنتيمترين

البوندسكيتراتوتستخدم.قصيرتانأماميتانوساقان

عبربسرعةبأجسامهالتنتقلالتجديففيالطويلة!ميقانها

ا!طادفىالأماميةالسيقانوتستخدمالماء.سطح

تأكلالبوندسكيترأنكماتقتاتها.التىالصغيرةالحشرات

أجساممنالسفليالجزءويغطي.الميتةالحشرات

ولهذه.البللمنتحميهادقيقةشعيراثالبوندسكيتر

الطران.منتمكنهاأجنحةأيضاالحشرات

عالم(.-م191)9هيرمانالسير،بوندي

فيبمساهماتهاشمقووفيزيائي،وفلكيبريطانيرياضيات

وآخرينهويلفردمإلسيروعمل.وأصلهالكوندراسة

الاستقرار.حالةنظريةلصياغةالأربعينياتأواخرخلال

النظريةهذهعنبعدفيما-زملائهبقيةمثل-وتخلى

*!ءالانفجارنظريةلصالح

!*س،الكونياتانظر:.العظيم

ىسأ4رو7كأخءىين.لكودابمعلم

النمسا،فيبونديولد

وفيهناكتعليمهوتلقى

وأصبح.كمبردججامعة

!ءكا!7بكليةللرياضياتأستاذا

عامبلندنكوليدجكنجز

بونديهيرمانالسيرأيضئابوندىشغل.ام9ء4

بالاميراليةعلميةوظائف

عامفارسلقبومنح.الطاقةووزارةالدفاعبوزارة

كليةعميدأم99وأ8391عامىبينوأصبح.أم739

بريطانيا.فىكمبردجبجامعةتشرتشل

عددالهند.شرقىجنوبفىاتحاديةأرضبولديشيري

نسمة.614978سكانها
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مساحةتغطى،مقاطعاتأربعمنالأرضهذهتتحون

ميناءبونديشيريمقاطعةوتضما.2كم294قدرها

مقاطعةتقعر.نفسهالوقتفيالعاصمةوهوبونديشيري

علىماهيتممقاطعةبينما،كوروماندأ!ساحلعلىيانام

وكان.كاريكالهيالرالعةوالمقاطعةكيرالا.سعاحل

إقامةأجلمنالصراخفيالفرنسيينهزمواقدالبريطانيون

نأغيرأصاسئكشر،االقرنأوائلفيهنديةإمبراطورية

الواقعةوهذه.الفرنسيالحكمتحتالأربظلتالمقاطعات

الأرلغ.األمقاطعاتاتشتتفىالسببكانت

وذات،ومزدهرة،بالزراعةغنيةمنطقةوبونديشيري

يشاهدوالهند.جحوبيمنالأخرىبالأجزاءطيبةصلات

أغضائيةاوالثقافيةريةالإداالحياةأساليبمنلمحاتالزوار

جانبو.الامحتعماريأمحهدامنتبقتالتيالفرنسية

)م!طنلمغزلبونديشيريتتشهرالقديمةوأنصابهامعابدها

مديمةفي!وآورو،أزروبيندرسريالهند(حكماءفيهيعتزل

العالمية.الإنسانية

العددحيتم!يليهم،هندوسالسكانومعظما

لحتلحيثبونديشيريمقاطعةعدافيما،السلمون

أصس!صاناويتحدث.أعمدوسابعدالثانيةالمرتبةأضصارىا

فقطأخاتحمسمخهاالإقليما،فيلغة55منبأكثر

والإنجليزيةوالمالايالاميةالتليوغونيةوالتاميليةهيرسمية

أغرنسية.وا

حيث،ساحليبمماخالإقليممناطقجميعوتتمتع

مررا،مصاأ31موويسشمرالبارد.والشتاءالحارالصيف

!مبتمبر.إلىيوليو

وأهم.لالزراعةتقريبابونديشيريسكاننصفيشتغل

وقصسبوالأرزالسودانيوالفولالقطنالمحصولات

ماهي.مقاطعةفيالهندجوزويكثرالسكر.

لقايابونديشيريصتبالقربيوجد.تاريخيةنبذة

مركزاكانتالتيأريكاميدوتحسمىرومانيةمستوطنة

والثالثأضانياالقرن!تفيوروماأ!ندابينأطتجارة

حاضرةبعدفيمابونديشيريوأصبحت.الميلاديين

وكانفيدا.ان!:.الفيداويةوالحضارةالتقليديةللمعارف

وهوفادابوريسوارا،لدياعةنسبة،فيدابوريقديمااسمها

الإلهلهذامعبدبناءوتمشيفا.الهندوسيللإلهالمحليالاسم

القرنإلىالمعبدتاريحويعود.مراتعدةبناؤهأعيدثم

والحاديالعاشرالقرلينبينالفترةوفي.الميلاديالعاشر

مناطقمنالعديدفيالمعابدالكولاملوكبنىععتمر،

.بونديشيري

فيتحاريامركزاالفرنسيونأقامأم،673عاموفي

المستعمرةالنهايةفيالمركزهدارأصبح،بونديشيري

الهوأصديةالشركاتورغبتالهند.فياشئيسيةالفرنسية

وتأججتالهند.معتجارياالتعاملفيأيضاوالبريطهانية

شبهفىنطاقهاتوسعثم،الأوروبيةلالدرهذهبينبالحرو

عامبونديشيريعلىأ!ولنديوناواستولى.أ!نديةاالقارة

معاهدةبموجبفرنساإلىهاأعادوول!ضهما،أم396

فيماهيمنطقةالفرنسيونوحازأم996عامريزفيك

يانامعلىاسمتولواثمعشر.أضامناأغرنامنالعشرينيات

وخلالأم.738عامحاريكالعلىثمأم،731عام

تغيرتأم(،763)1742الفرنسيةالإنجليزيةالحروب

فيالبريطانيونيعيدهاأنقبلمراتعدةبونديشيريم!صية

بريطانيافرضتولما.أم481عامأغرنسي!تاإلىالنهاية

القرنمنالخمسينياتأواخرشيأعنداحصام!علىميمنتها

بالاحتفاظللفرنسيينسمحتأطيلادي،اترأضاسعا

.بونديشيريفيهابماأسدوأ،أتلكفيأعليلةابمستعمراتهم

بونديشيريس!ظنطالب،أم469عاملحلوأ!و

سياسيةأحزابعدةبرزتثمومنفرنسا،عنبا!لأستقلاأ!

تمنحسوفبريطانياأنمعروفاباتوعندماالوحود.إلى

بونديشيريسكانطالب،أم479عاماستقلاأ!االهند

الهندبدأتالاستقلالوعقب.الحرةالهندإلىأ،نضمامبا

بونديشيريوحدةقضيةحولشرنسامعضاتمفاو

تولت،أم459نوفمبرمنالأولوفيواخيرا.الاندماجية

أرضامنهاوجعلت،لونديشيريإدارةشعبيةحكومة

هندية.اتحادية

فرنسيةرسامةأم(.998-أم82)2رورايولر،

الريفية.والمناظرللحيواناتبرسوماتهااشتهرت.مشهورة

،الميلاديالتاسئكشرالقرنفيرسامةأنجحلونروكانت

منم(1855-)1853الجميلالجوادلوحتهاكانتو

.الميلاديعشرالتاسعالقرنفيشعبيةالأعمالأكثر

روزاليماريبالكاملىواسمهابوردو،فيبونرولدت

العمليةحياتهامطلعمنذنفسهابونرألزمتوقدبونر.

الرجاليةالثيابترتديفكانت"تقليديغيرحياةأسلوب

عميقةعلاقاتوكونت،الزواجورفضتشعرها،وتقص

بمواضيعنفسهاعنتعبرماكتيراوكانت.فقطالنساءمع

تقارنكانتالأحيانمنكثيروفيفنها،فيالحيوانات

توضحالجميلالجوادلوحتهاشمثلا.بالحيواناتالرجل

الرجالعلىالغلبةلهاتبدو،لالحيويةمفعمةجميلةجيادا

عليها.السيطرةيحاولونالذين

أم(.521-)1474خوان،ليونديبونس

منتمكنت،أوروبيةحملةأولقادأسبانيم!صشف

المتحدةبالولاياتبفلوريداالانيعر!ماإلىالوصول

بينمافلوريدامعظمليونديبونسكتشفوا.الأمريكية
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وتقول.الشبابينبوعيسمىخياليينبوععنيبحثكان

الذينالسنلكبارالشبابأعادالينبوعهذاأنالمزأعم

بونسأنمنالرغموعلى.منهشربواأومياههفياغتسلوا

منواحداكانأنهإلاقط،الينبوععلىيعثرلمليوندي

الشماليةأمريكاملكيةادعواالذينالمكتشفينأوائل

ببورتوالآنيعرفمافتحفإنهذلكإلىوبالإضافةلأسبانيا.

.سنواتثلاثالجزيرةوحكمريكو

يدسانترفاسفيليونديبونسولد.المبكرةحياته

ينتميوكانالأممبانية،بلنسيةبلدةمنبالقربكامبوس

فرديناندالملكبلاطفيفارساغلاماوعمل،نبيلةأسرةإلى

قاتلأم294عاموفي.الأولىإيزابلاوالملكةالخامس

حاربتالتيالأسبانيةالقواتجانبإلىليونديبونس

فيللمسلمينمعقلآخر،غرناطةمنوأبعدتهمالمسلمين

أسبانيا.

رحلةضمنليونديبونسأبحرأم394عامفي

فيجندياوأصبحأهـريكا،إلىالثانيةكولمبوسكريستوفر

وفي.الغربيةالهندجمجزرهسبانيولافيالأسبانيةالمستعمرة

ليونديبونحه!قادأمء.4وحتىأم205عاممنالفترة

بشرقىهيغويإقليممر،الهنودضدالأسبانيةالقوات

حاكماعينثمومنالهنودهزيمةمنوتمكنهسبانيولا،

له.مكافأةلهيغوي

مأ805عامفينيولا!ليونديبونسغادر

الذهبواكتشفريكوببورتوألانيعرفمالاكتشاف

وأصئ.عامغضونفىالجزيرةفتحمنوتم!ش،الجزيرةفي

ليصئوارتقىأم05ا"عامفيحاكماليونديبونس

الجديد.العالمفيوأقواهمالألممبانأغنىمنواحدا

منليونديبون!ه!ب!%لاسحياسيونالمناوئونقام

جديدةمغامرةإلىسعىولذلك.أم251عامفيمنصبه

لهوأذنوالثراء.مهرةوالثالمجدمنالمزيدلاكتساب

واستعمارها.بيمينيتسصثجزيرةعنبالبحثفرديناند

.الشبابينبوعموقعهياالخياليةالجزيرةهذهإنوقيل

كانترواسهمأنإلاالينبوعهذاوصفواقدالهنودوكان

لحمادتالتيالشعبيةللقصصووفقا.أوروبيةأسطورةمثل

الحياةماءسوىيكنلمالينبوعفإن،الوسطىالعصورفي

الشرقفىتوجدأنهايفترضر!كانالتيعدنجنةفي

هيأمريكاأن!عتقدونالأوائلالأسبانوكان.الاقصى

الأقصى.الشرق

عامفىليونديبونسقادفلوريدا.حملات

ألبهاماجزرواكتشف،بيمينيعنبحثاحملةأم513

أبريلوفي.الأوروبيينلدتمعروفةتكنلمجزرعدةوزار

اعتقدالتيفلوريدافيرحالهليونديبونسحطأم513

ووفقالألممبانيا.تابعةأرض!وجعلهاأخرىجزيرةأنها

هذهعلىأطلقليونديبونسفإنالرواياتلإحدى

كافتالتيالزهورمنللعديدنظرافلوريدااسمالأرض

بالزهور.غنيةبالأسبانيةفلوريداكلمةوتعني.هناكتنمو

الالعممهذااختارليونديبولسإنأخرىروايةوتقول

يطلقالذيالفصيحعيدموسمخلالهناكإلىوصللأنه

فلوريدا.باسكوااسمالأسبانعليه

الذيالموقعمنبالقربالرحالالمستكشفحط

بمحاذاةجنوباوأبحر.أوغسطينسمانباسمالانيعرف

تقريبابكاملهالشرقيالساحليالخطواكتشفالساحل

عنبحثهوقاده.فلوريدامنالجنوبيالطرفإلىبالإضافة

ساحلشماليإلىالطريقمنجزءإلىالشبابينبوع

نأليونديبونسقررام315يونيووفي.الغربيفلوريدا

الرحالحطالعودةرحلةوخلالريكو.بورتوإلىيعود

بيميني.أنهااعتقدالتىيوكاتانباسمالانيعرففيما

أسبانياإلىليونديبونسأبحرأم415عاموفي

بأنفرديخاندالملكوأمره.اكتشافاتهأنباءمعهحاملا

جزريخلصبأنالملكأمرهكماوفلوريدا.بيمينييستعمر

إلىليونديبونسوعاد.الكاريبيهنودمنالغربيةالهند

وأرجأ.الكاريبيقبيلةوقاتلأم551عامفىالجديدالعالم

رحلةتضمنتالتيالختلفةالأخرىوأنشطته-للهنودقتاله

عامحتىفلوريداإلىالثانيةحملته-أسبانياإلىأخرى

.أم521

بورتومنليونديبونحه!أبحرام152فبرايروفي

تكفيومؤنارجل002حواليتحملانبسفينتينريكو،

الغربيالساحلعلىالرحالوحط.مستعمرةلإنشاء

وشن.هناكشارلوتمرفأمنبالقربوربمالفلوريدا،

سهم،منبجرحالأسبانيالقائدوأصيبهجوماالهنود

توفي.حيثكوباإلىرجالهمنالباقيةمإلقلةوأبحر

نباتاتأوصغيرةأشجارلزراعةطريقةأوفناليوسدي

بينالبونسيأشجارارتفاعويتراوح.وأوعيةأوانفىأخرى

فىالبونسيفننشأ.سم9و.سنتيمتراتخمسةنحو

الحاديالقرنفيواليابانيينالصينيينالأرستقراطيينمنازل

اليابانيةالمنازلفىالانتشارواسعوأصبح.الميلاديعشر

الأخرىالدولفىوأدخلالتاسئكشر.القرنأواخرفي

الوقتذلكمنذوأصبحالميلاديالعشرينالقرنبدايةفي

شعبية.هواية

الشرقيينحبإلىيرجعفلسفيأساسل!بونسي

فمثلابمطبيعيةمناظرإلىتشيرالبونسيفأشجار.للطبيعة

غابة.لتمثلواحدوعاءفيأشجارعدةزراعةيمكن

بجمئتمتازصغيرةشمجرةإيجادالزراعيحاول

الأشجاروبعض.الطيعةفيالكبيرةالشجرةخصائص
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الأرحوانيالورديالرهرداتالبونسيةالأزالية

أحشجرةاوأحسنهاغيرها،منأكثرالأوعيةفيالزراعةتلائ!

لانمسحامءتنموأوراقهالأن،الصعغيرةالأوراقذات

أحتمعبيةاالأشحاراوتشم!.للشجرةالأحرىالأجزاء

ررأ19مت!الحضرةدائمةأضباتاتاالأوعيةفيالمزروعة

أجة،الازاامث!أغواكهواالمزهرةوالأشجاروالصنوبروالعرعر

.انسمفندوا،والخيزران،لبرقوقواوالكرز،

فى.أجونسياأشجارزراعةلبدءطرقثلاثهماك

الطبيعة.علىالبريةالأشجارنمويتوقفالأحوالبعض

إنماءيجوز،كذلكأوعيةإلىالأشجارهذهنقلويمكن

منتوليدهاأوصغيرةعاديةأشجارمنبونسيشجرة

فسائل.أوشتلات

مهارةالخارخفىأوعيةفىالأشجارزراعةفنيتطلب

وأأصداح!!افيالأشجارازراعةويم!ش.وصبراووقتا،،كبيرة

الجذوربتقليمصغيرةبهاالاحتفاظويتم.المنازلخارج

حجمويحددأوعيتها.فيالأشجاروضعوإعادةوالفروع

ذلكإلىوبالإضافة.النهائيالأشعجارحجماجزئيااوعاء

الناميةالأجزاءبضغطالأشجارحجمفيالزراعيتح!صم

السقيأنويلاحظ.والفروعالجذعوتوصيلوثنيحديثا

سلامةعلىللمحافظةضروريانالسمادوتوفير،بعناية

مئاتلعيحرأنيمكنأجونسىاأشجاروبعضالأضعجار.

اللازمة.العنايةلهاتوافرتإذاالسنوات

.الشجرة:أيضاانظر

موطنها.المزهرةالمداريةالأشجاراأجملمناليوئسيائا

الأقاليمفيواسيعنطاقعلىالانوتزرعمدغشقر.جزيرة

زاهيةازهارعناقيدمنتحملهماأ!فرةوذلك،الدافئة

منهاويتفرع،سماو.8بينالزهرةعرضيتراوح.الألوان

المنقطبلونهاإحداهاوتتميزحمراء.عريضةبتلاتخمس

أسديةعشرالزهرةمنوتبرزالأصفر.باللونوالخطط

الألواد.راهيةأرهارعماقيدلهامدعشقر،الأصليموطمها3شحرالبونسيانا

اللونذاتالقرونتنموالإزهار،فترةأعقابفىر.طويلة

دذورعلىوتحتويسم،06عنطولهايقللااكتىاكبمى

.البلدانبعضفيوقوداتستعم!!أسةمتطارصلبة

وفي.الطرقامتدادعلىعموماأجونسيانااأشحارتزر

الطرقجوانبالبونسيانازهورتحيلأعصيراإزهارهاموسما

وتحمل.الألوانناريةحمراءخطوطإلىعليهاتزرعاختي

إلىتنقسمالدانتيلا،مثلمزركشةأوراقاأجونسيانااأشجار

سريعا،نمواالأشجاروتنمووالصغر.الدقةفيغايةوريقات

والنتوءاتبالعقدحافلة،قويةجذوعاتخرجماسرعانإذ

إلىالأشعجارهذهارتفاعيصلوقد.المتراميةوالأغصان

الماهر.الطيارانظر:.الأولرسشارد،بولع

أ!قفأم(.303-)1235الثامنبونفيس

خلالوكان.أم492عامالبابالمنصباختير،فرنسي

خلافعلى،الأحيانمنكثيرفي،المنصبتوليهفترة

ام103عاموفيفرنسا.ملكالرابعفيليبالملكمع

الملكحقحولفيلي!والملكبونفيص!ب!تنزاعوقع

التيالدعايةحربإطاروفي.أ!عقفبإدانةالفرنسي

!سمشهورابابوئامرسومابولفيسأصدرذلكأعقبت

فيهيؤكدبابايصدرهمرمعومأقوىوكان.سانكتامأونام

وسمائر(الدينيين)غيرالعلمايخينالحكامعلىالباباسلطة

الناسعلىأنمرسومهفيبونفيسوذكر.النصارى

فيليباتهموقد.الخلاصأرادواإذاأطباباالخضوع

لإحضارهوجنودمستشارإرسالوتمجرائمبعدةبونفيس

رأسهمسقطأناجنيفيعليهالقبضوتم.للمحاكمة

وتوفيبسرعةصحتهتدهورتلذلكونتيجةبإيطاليا.

.وجيزةمدةبعد



جيتاني.بنيدشوبابايصبحأنقبلبونفيساسمكان

الإدارةفىطويلةعمليةخبرةوله،القانوندرسوقد

وقاسيا،متهورأكانفقدمثقفأنهمنوبالرغم.البابوية

.الأحيانمنكثيرفيأحكامهفيوطائشا

الكاثوليكية.الرومانيةالكنيسةايضا:انظر

-1081)ركسباريتشارذ،بوننجتن

سيحظىكانربما،بريطإنيطبيعيةمناظررسامأم(.828

؟!-بنوفاتهلولاحياتهفيبالشهرة

!!كا33الألواناستخدم،المبكرة

+كاكا؟2شة-7-9.المائيةوالألوانالزيتية

بئشبمكاحيعطص!؟!وغنيةالفهمسهلةولوحاته

ط/3ح73سولد.وذكيةباللألوان

كا"3س!طمىءإحدىأرنولد،فيبوننجتن

لمء-333بانجلترا،نوتنجهامضواحي

برلا--ءح7لا3؟!%%بلوغعندحياتهأمضىلكنه

بوننجتنريتشاردوتلقىفرنسا.فيالرشدسن

الفنونكليةفيتعليمه

جريكولثيودورحميماصديقا.كانبباريسالجميلة

ديلكروا.ويوجين

رسوماتبجودةالروءانسبنالفنانينتعريففيسماعد

بينوصلحلقةيعدوعمله.الإنجليزيةالطيعيةالمناظر

لتوماسالإنجليزيةالرومانسيةالطيعةالمناظررسومات

أوفونتينبلوحركاتورسومات،كونستابلوجونجيرتن

الفرنسية.باربيزون

ساحللوحةتوضح

لريتشاردبكاردي

فىالرائعأسلوبهبوننحتن

الرسم

341بوني

أوائلمنواحد(.-م391)4كريس،بوننجتن

ومصوراكاتباكذلكواشتهرالبريطانيينالجبالمتسلقي

التيالحملاتأولىمنحملاتهوكانت.فوتوغرافيا

ذلكفيبماالعالمفيالمرتفعاتمنالكثيرتسلقت

بجبالم.9397ارتفاعهابلغالتيأنابورنامرتفعات

صعودفيبوننجقشمارك.ام086عامالهملايا

عامبسويسراالشماليإيجرسمورالأولالبريطانيين

قامتالتيالبريطانيةالحملةأم759عاموقاد.ام629

إيفرست.جبلمنالغربيالجنوبىللجانبصعودبأول

الكليةمدرسةفىبوننجتناستوريجونكريستيانتعلم

بساندهيرستالعسكريةالملكيةوالأكاديميةبلندنالجامعية

والكتب،مجلدينفيذاتيةسيرةكتبهوتشمللإنجلترا.

المجاورالأفقأم(بم)669التسلقاخترت:الاتية

قمةإيفرستأم(،)819مغامرةعنالبحثام(،)739

أم(.)839تسلقهايمكنلا

.بولجونجونز،انظر:.ريتشاردبولهوم

بونا،السابقواسمهاالهند،غربيفي!دينةيودي

تعليميمركزوهي،أنسمة35172)30سكانهاوعدد

جنوبكمأ09بعدعلىتقع.مهموسياسيوعسكري

ماهراشترا.ولايةفىبومبايمدينةشمرقي

البحر،سطحمستوىفوقمترأ555بونىمدينةترتفع

والمصدرانالأسد.وقلعةبارواتيتلالمدينةعلىويطل

وموثا.ميولانواهماالمدينةلمياهالرئيسيان
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ومعهدبونا،جامعةمنها:مهمةمعالمالمدينةتضم

تدري!مركزأيضاوهيبهاندارحصار.رينتالأوألحاث

أعنداوحنويشماكطمدنمعوترتبط،الجيشلقوات

الحديدية.السككبخوط

يرحإلىتارللونىأنعلىالمدولةأضقوشاتدأ!

الثامنالقرنفيبرزتأهميتهاولكن،الميلاديالثامنالقرن

أسملموناحصنهاماعند،يلميلادائكشرشاا،لهجريا

شيفاجىالحاك!ااتخذهاوقد.أ!نية11المبانىمنبأسوار

فيالشعببطولةورمزألمارثاويينامنوهو،أسهخالصامقرا

لحلوأ!ر.للمملاسةعاصمةبونيوأصبحتالهند،غربي

أجشوامر،اعصرفيألمدينةانمتالميلاديعضرالثامرأغرنا

.أم817عامالبريطانيونعليها!مي!إثم

يرد؟تجضرأجونمااطقولر.طقوسالبوئيا،

شروجنوبفيجعيشونبتأتاالأصليما!اللأسترالي!ت

أسابيعأغ!بائا!او!تمعلونيا.بجبالأ!شراليا،فيكوينزلاند

الجوزبثمراتأو،النكهةالقويةبالبذورالاستمتاعأجلمن

البذوريجمعونوكانوابونيا.-البونياصنوبرشعجرةمن

أثناءأ!بائ!ارتقوممخيماتهما.نيرانعلىلتحميصها

.النزاعاتبح!احتفالها

قبائلهم.فىأ!صاملةاالعضويةأ!مبياناالرجاليمنح

زمنأحداث-طقوسهمعبر-ثانيةمرةالقبيلةاهلوئمثل

أؤحلام.ا

ئدتا.(7981-3681)يهرندأ،شيونيفابو

مأ298عامسريةتوريةجمعيةأس!.فلبينيوطني

بالحكمايلإطاحةالجمعيةحاوأت.كاتيبونانسماها

الفلبين.فيالأسبانيا

وعملمانيلا.منفقيرةمنطهقةفيبونيفاشيوأندريهولد

التعليمافيأضقصاوعوضوكاتبا،مراسلاشعبالهفي

لالجمعيةالأممباناعلموعندما.الوامعبالاطلاعالنظامى

خسروقد،الثورةبونيفاشميواعلنأم698عامفيالسرية

مديريةإلىوهربالأسبانيةالقواتضدالأولىالمعارك

معال!خشلافلعدأم798مايو01وفي.المجاورةكاشيتي

عليه.النارمنهمجمودأطلقكاتيبونان

تاريخع.،الفلبين:أيضاانظر

سيلفا،إيأندرادا:انف!إحوريه.بوئيفاشيو،

.ديبونيفاشيوخوزيه

حازروسيأولم(.5391-0187)إيفان،بونين

بدأ.أم339عامفيالم!صافأةونال.ال!دابفينوبلجائزة

لقصصهاشتهرولكنهللشعر.ومترجماشاعراحياته

عامفيكتبهاالتيتلكأشهرهاولع!ط.القصيرةورواياته

رواياتهأشهرأمافرانسيسكو.نبيلعنوانتحت56111

عنوانتحتأم(19.أم-09)9الففهـدفيظهرت!قد

المروعة،حكايتهفيعالميابونيننجاحبدايةتتمتل5.القرية

التاسعالقرنمطلعفى،اشومميةالقريةشيالحياة3!دؤعن

الذاتيةسيرتهفهوأم()039الأيامبئركتابهأماعشر.

فيبونينإليكسيفيتشإيفانوأصد.روائيقالبفيأفرغها

فيهاوعاش،أم919عام!يفرنساإلىرح!!ث!افورونيز،

.الادب،الروسيانظر:.حياتهبقية

جزيرة79تضمجزرمجموعةبون!تجزر.صر،لوفي

.اليابانشرقيجنوبكم079عحولعدعرتضعصاليةس

إلىأصثعمالامنالجزرمنرئيسيةأنواعثا،ثةهناك

شيشيشيماومجموعةموكوشيما،مجموعة:حسالجوب

المساحةتبلغ(.)بيليهاهجيمامجموعةر()بيتمنمى

شيشيجزيرةتغطي.2كماأ60أحواأطجزرأجةالإجما

وجزر2،ك!ا04مساحةوأهمهاالحزرأكروهيجيما

الطويلة.والحشائمقالقزميةالأشجاروتغطيهاصخريةبولين

الجزربينينسابالذيالدافىءكوروشيوتيارويجعل

00912نحوويسكنودافئا.معتدلآالمقساواليالان

وه!االهادئالمحيطعلىالواقعةالجزرهذهفينسمة

والخضراواتوالكاكاوالس!وقصبالفواكهرعونب

الزخارهـالمرجانية.ويصنعونا!لأبقاربوديىو

عامبونينجزرهونولولومنمغامروناستعمر

وأسمتهام،1875عامأجابانابهاأج!وطا0183،1

قبلياباني6!...نحولهاوعاشجنتو-أجاسوارا

الأمريكيةالقواتهاجمتوقد.الثانيةالعالميةالحرب

فيماالجزرووضعت،الحربخلالالجزرتلكفىاليابانيين

المواطنينجميعوأبعد.المتحدةالولاياتسيطرةتحتبعد

سكانلبعضسمحتالمتحدةالولاياتلكن.أجابانيماتا

علىلليابانالسيطرةعادتث!ا.بالعودةالأصلييناالمستعمرة

.أم689عامالجزرهذه

فيزايانمنطقةفيجزيرةوهي،الفلبمانأقاليمأحدلوهول

وتمتد.نسمة31؟5489سكانهاعددسيبو.رأجتتتوسط

هضبةبداخلها2كم171.4مقدارهامساحةعلىالجزيرة

غربهاوشي.الغربيالجنوبإلىالشرقيالشمالمرتمتد

وهيمخروطشكلعلىالصغيرةالتلالمنألف!نحويوجد

التلالهذهتكونت.لوهولفيالشوكولاتةتلالمايسمى

التيالمرجانوصحورالجيريالحجرفيالتعريةعوام!!بفعل

ثابتةبنمسبالجزيرةعلىالأمطاروتسقط،المنطقةفىتوجد

السنة.مدارعلى
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الساحل،علىبوهولمستوطنيمعظميعيمش

ويزرع.معيشتهمفيالأسماكصيدعلىويعتمدون

الشامية،والذرةوالسكروالأرزالهندجوزالفلاحون

علىويوجد.والدجاجالمنزليةالحيواناتبتربيةويقومون

الذيالمكانوهوباريوبوليسمىتاريخيموقعالجزيرة

لوبيزالجنرالالأمحبانىالفاحبينالدممتاقاتفاقفيهأبرم

سيهكاتونا.الفلبينيوشئالقبيلةلجازبيدي

تغطيسابقا.تشيكياجمهوريةغربيفيمنطقة!طميا

سكانهاوعدد2.ثم76852)قدرهامساحة

سكانمن%06يقاربماأي،نسمة003.6لأ...

التلالبهتحيطالطبقش!!علىهضبةوبوهيمياتشيكيا.

النواحيكلمنوالجبال

وتقع.دائرةشكلعلى

علىالسوديتجبال

والجنوبيةالشماليةحدودها

الأراضيمعظموتقع.الغربية

واديفيالخصبةالزراعية

الفلاحونويزرع.الألبنهر

الجاودار،مثلمحاصيل

والق!.السكروبنجر

غربيفيممطقةبوهيمياأيضابوهيميافلاحوويزرع

تشملالسابقةت!نبصوسلوفاكياوالبطاطسوالشوفانالشعير

المددمنوالعديد،العاصجةلراغ،مصسالجطبتربيةويقومون

فالاحرىعابيةبوم!هيميافضبعيةالبوهيميينومعظموالخنزير.

اتيهاسلافيةمجموعةإلىينتمون

نحوويعمل.التشيكتسمى

منتجاتوتشمل.الصناعةفيهناكالعاملةالقوىثلثي

،المقطوعوالزجاجالبوهيميالكريستالالصناعيةالمنطقة

.والالاتوالفولاذوالحديد،والشاش،الكيميائيةوالمواد

عاصمة،براغمدينةفىالثقافيةالحياةوتتركز

.مدنهاوأكبربقةلسااتشيكوسلوفاكيا

قبيلةوهيبوهيميا.س!كأمنأولالبويقبيلةوتعد

الميلاد.قبلالرابعالقرنأثناءالمنطقةفيعاشتسلتية

التشيكيةالكلمةوهيبويكلمةمنبوهيمياالاسمويشتق

التشيك،إلىوتشير!يسسوكلمةبوهيميا،تعنيالتي

عاموفيتقريبا.م005عامالمنطقةامستوطنواالذين

الإمبرأطوريةإءجراطورالأولفريدريكأعطىأم581

إلىبوهيمياووصلتبوهيميا.لدوقالملكلقبالرومانية

عشرالرالغالقرنفىوالثقافيةالسياسيةحياتهاأوج

لبوهيمياملكابوصفهالرابىحتشارلحكمهاعندماالميلادي

المقدسة.الروصإنيةالإمبراطوريةعلى،وإمبراطورا

فياالتو

كايولثدا

لمحاكالي

لأنباثض

يوغوثي!

رلة

إيطا9!!غ

الأهليةالحربمنفترةبدأتهسجونإعداموبعد

بوهيميا.دينيامصملحاهسجونوكان.أم941عام

الهسيين.بحربالحروبهذهوسميت.جونهس،انظر:

فيهاحارب،دينيةنزأعاتأساساالحروبهذهوكانت

عاموفى.الكاثوليكالرومانأنصارضدهسأتباع

الوقتنفسوفى،وسطحلإلىالجانبانتوصلأم436

عاموفي.البروتستانتيالمذهبالبوهيميينمعظماعتنق

بوهيميا.الكاثوليكيةهابسبيرجعائلةحكمتأم26ء

عائلةخلعأستطاعواالبروتستانتالبوهيميينولكن

استعادذلكومع،أم816عامالحاكمةهابسبيرج

الثواروبدأ.أم062عامالسلطةالهابسبيرجيون

عاما.الثلا"نينحربانظر:عاما.أضلاثيناحربالبوهيميون

فيعام004لمدةبوهيمياالهابسبيرجيونحكم

تحتوالسياسيةالدينيةحريتهابوهيمياوفقدت.الغالب

عشرالثامنالقرنأوأخروفي.الهابسبيرجيالحكم

منوالثقافةالوطنيةإحياءالتشيكالقادةاستطاعالميلادي

وفي.أم848عامفاشلةبثورةالبوهيميونوقامجديد.

صناعيةدولةبوهيمياأصبحتالميلاديعشرالتاسعالقرن

الحربفيالمجر-النمسافيهابسبيرجإمبرأطوريةوخسرت

ما189عاموفىأم(.-189أ19)4الأولىالعالمية

المستقلةتشيكوسلوفاكيادولةأقاليممنبوهيمياأصبحت

فيالأقاليمالتشيكوسلوفاكيةالحكومةوألغت.الجديدة

منذبوهيمياوأصبحت.9491عامالبلادأنحاءجميع

وفى.سياسيةوحدةمنبدلآجغرأفيةمنطقةالحينذلك

دولتينإلىتشيكوسلوفاكياتفككتأم،299عام

إقليمابوهيمياوأصبحتوسلوفاكيا،تشيكياهمامستقلتين

لتشيكيا.تابعا

سلوفاكيا.تشيكيا،أيضا:انظر

ومعظمويلز،وممطفيكبيرةريفيةمقاطعةلووير

منكثيرتحولتوقد.جبليةمستنقعاتبالمقاطعةال!راضي

أقيمتأنبعد،مياهخزاناتإلىبوويزفيالجبالوديان

علىمعيشتهمفيالناسأغلبويعتمدالسدود.عليها

لسنوات-إلمحدودةالعملفرصوكانت.والسياحةالزراعة

ولكن.بلادهمبوويزشبابمنكثيرتركفيسببا-عديدة

لانتقالنتيجةتتحسنالعملفرصبدأتام059عامبعد

المقاطعة.إلىجديدةصناعات

تنظجمأعيدعندماام749عامبوويزمقاطعةأنشئت

القديمةالمقاطعاتفضمتويلز،فيالمحليةالحكومة

المسماةالقديمةالمقاطعةومعظمورادنورشايرمونتجمريشاير

فيلإمارةلقباالأصلفيبوويزاسموكانبريكونشاير.

الوسطى.العصورإبانويلزشممالي
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موجزةحقائق

لالدريدودوا-هـ.:الإداريالمركز

،لجلشبور،ددري!ص،حيمابسادإت،ولىتالمجر:المدنأكبر

ولير.ا،لدريدود

.2ك!ا5705:المساحة

.أم199عامإحصاءحسصسسمة005161:السكان

والأعنام.الحلي!وأبقاراللحواأغار:الزراعة:الرئيسيةالمنتجات

والأحديةالخميفةا!ندسيةواال!ر،ئةوايعداتاللالس:التصنيع

.المسموحاتر

فيأصس!!انال!تالمتداوأسةأطغةاهيالويلزية.اللغة

يز.بوومنالغربيةوالحنوبية،أصشرقيةاالشماليةالأجزاء

الأبتدائيةأطدارلرامن!ضيرتستعملالمقاطعاتهذهوفي

أخانويةاأمدارساب!تتوجدولاللتعليما.لغةأ!يلزيةاأسلغةا

تعلمهاأنهارغمكليااللغةهذهتسشعملمدرسعةأية

للتلاميذ.

علىالمحافظةعلىويلزتحرص.والترويحالعادات

وترتبط.والرقصالغناءتجمبمارسةوهوإيستدفدتقليد

العروضذلكفيبما،بالزراعةالترويحيةالأنشطةمنكثير

سنوياويقاملويلزالملكيالزراعيالمعرضوأكبرهاالزراعية

ويلز.بلثفىيوليوشهرفي

مقاطعاتثلاثإلىلوويزتنقسم.المحليةالحكومة

اعتبرتورادنور.ومونتجمريشاير،بركنوك.المحليللحكم

وسطفيالموجودةنيوتاونلبلدةحدودامونتجمريشاير

الاسمبهذا(الجديدة)المدينةنيوتاونوسميتويلز.

.أم769سنةالنمو،سريعةخاصةمدينةبوصفها

ليوتاونيسمىصغير،مجتمعالخاصآلنموومنمعهآ

وتجتمعدايفدبوويزشرطةالمقاطعةوترأس!(الجديدة)الديمة

ويلشبول.فىالتاحمح!صمة

السطح

داخليةمنطقةوهيبوويز،تقع.والمساحةالموقع

إلاالأخرىويلزمقاطعاتكلحدودعلى،أعام!با

وجوينيد،كلويدحدودعلىتقعالشمالففي.واحدة

حدودعلىالجنوبوفيدايفد،حدودعلىالغربوفى

وفي،وغونتجلامورجانومدجلامورجانويعست

تر!الشلالاتهدهمتل،المتميزةالماطرمركثيرلالمترهوتوحد،الحموبيةلووير!ييمعوطمىمتمزهسحزءاالآنأصبحتبيكونسبريكون

لواحش.
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هيرفوردالإنجليزيةالمقاطعاتحدودعلىبوويزتقعالشرق

ير.وشروبشاوووستر

،الجنوبإلىالشمالمنكما22حواليبوويزوتمتد

وتشغل،والغربالشرقبينالمتوسمطفيكم45وحوالي

ويلز.مساحةردغحواليالمقاطعة

مستنقعاتأرا!يء،وريزفيالأرضمعظم.التفاريس

والغربيةالشماليةالمقاطعةحدودبمحاذاةوخاصةجبلية

وهىفان-واي-بنهىبوويزفىقمةوأعلى.والجنوبية

المقاطعة.جنوبيفيبيكونسبريكونقممبينمنواحدة

مغاراتبيكونسبربكونوتحويم886أرتفاعهاويبلغ

تتكونرقعةفهوبوويزشرقأما.كثيرةواسعةجيريحجر

المنخفضة.والأراضيالهضابمنأسامئا

كبيراننهرانبوويزفه!يجري.والبحيراتالأنهار

سلسلةفيمنفصلينوينبعان.وايونهرسيفرننهرهما:

دايفد.منوالوايبوويزمنسيفرننهروينبعبملمن.جبال

المقاطعةعبرشرقاوروافدهما،وايونهرسيفرننهريجري

ويتجهالجنوبيةبوويزديأسكنهرأيضاوهناكإنجلترا،إلى

فيجميلةمياهمساقطوتوجد.غونتمقاطعةإلىشرقا

الشمالأقصىفىوأشهرهاالجنوبيةبوويزمناطقبعض

فيهنردسجودوهواخرجميلشلالويوجدريدر.بستل

مياهخزاناتهيالواسعةالبحيراتوأغلبالجنوبيةبوويز

صناعية.

داخلفيملحوظةبدرجاتالمناخيختلف.المناح

سقوطمعدليبلغبيةالغربوويزمرتفعاتففى،المقاطعة

الوديانعلىويسقط،سمأ8.حواليالسنويالأمطار

المومنسم9.حواليأيفقطالقدرهذانصفالشرقية

حواليبأسرهالا!قاطعةالحرارةدرجةومتوسط.عامكل

أغسطس،وفي.برودةالشهورأشدفبراير،شهرفيم5

.م41حوالىالمعدليكونالشهور،أدفأ

الاقتصاد

عددولكن،المقاطعةفياقتصادينشاطأهم.الزراعة

القرنأربعينياتمنذكثيراتناقصبالزراعةالعاملين

يربيالمقاطعةمعظمتغطيالتىالعلياالمناطقوفي.العشرين

كثيراالإنتاجتحسنوةد،والأغناماللحومأبقارالمزارعون

مساحةوزيادةالحظائرتوفيربفضلالأخيرةالسنواتفي

والمناخالتربةتكونالمنخفضةالأنهاروديانوفي.المزارع

الفلاحونويزرعالمرتفعةالأراضيمنكثيراأفضل

الزرأعىالسوقويوجد.الحليبأبقارويربون،المحاصيل

ويلشبول.فيبوويزلمنطقةالكبير

حيث.المقاطعةفيمهمةمهنةبالغاباتوالاشتغال

بزراعةالأراضيوملاكالغاباتلجنةمنكلقامت

فيالغاباتمعظموتوجد.واسعةمساحاتفيالأشجار

والجنوبية.الغربيةبوويز

الحبميالفحمبعضيستخرجوالتحجير.التعدين

منبالقربالمقاطعةمنالغربيالجنوبيالركنمن

والحجر،الجرانيتاستخراجويزدهرإسترادجيناليز،

الرصاصتعدينأما.المقاطعةفيعديدةأجزاءفى،الجيري

القرنأواخرفىمهمةصناعةيشكلكانالذيبملمنفي

ضيق.نطاقعلىالانفيجريعشر،التاسع

منتصفمنذالمقاطعةفيالصناعةتطورت.التصنيع

مصانعالمدنمنعديدفيألانوتوجد.العشرينالقرن

الحائطوساعاتالملابس:المحليةالمنتجاتوتشمل.صغيرة

والأحذية.،الخفيفةالهندسيةوالمعدأتواليد

دخلاالمقاطعةسمكانالسياحيحقئ.السياحة

.المزارعبيوتفيلهممساكنبا!شئجاروخاصةمتزايدا

وهوالسياحجذبمراكزأعظمأحدبوويزفيويوجد

بحيرةمزاراتهوتشمل.الأهلىبيكونعم!بريكونمتنزه

بحيراتعدةمنواحدوهوفيتشنتافوخزانلانجوس

فيالمحببةالسياحةأنشطةومنبوويز.ربوعفيمنتشرة

علىوالسيرالصغيرةالخيولظهورعلىالتجولالمقاطعة

.التلال

فيالنقلوسائلأهمالسيارة.والاتصالاتالنقل

النقلووسائل،سياراتالعائلاتمعظمويملك،المقاطعة

.محدودةالعامة

حديدسكةوتمر.فقطحديديانخطانالمنطقةيخترق

ويلزويمرخط.وويلشبولنيوتاونعبرالكمبريالشاطئ

خلالبسوانسيشمروزبرييربطالذي،المركزي

ودوليز.لاندريند

وتصدرتايمز،الكاونتيهيالرئيسيةالمحليةالصحيفة

أسبوعيتانصحيفتانوهناك،ويلشبولفيأسبوعيا

والرادنوهـاكسبرس.البريكونهمابريكونفىتصدران

ئاريخيةنبذة

وقطعا،فرديةأحجاراالبرونزيالعصربقاياتشمل

منعديدةقلاعبقاياأيضاوبالمقاطعة،دائريةحجرية

نهروديانعلىطرقاالرومانبنىوقد.الحديديالعصر

فىالحدودقلاعإلىتؤدي،وواي،وأسك،مسيفرن

لقلاعاوأكبر.وفوردنكليرو،،كارسوس،بريكون

.بريكونفيتوجدكانتالمنطقةفيالرومانية

منطقةبوويزبقيتبريطانيا،الرومانتركأنوبعد

الثامنالقرنفيبوويزفيمرسياملكأوفاأنشأوقدحدود.

عنكلكتهتفصلعلامةتكونطبيعيةحدودا،الميلادي

أوفاسدسميتالتيالحدودتتبعالانحتىويمكنويلز.



لبويا346

أضورمنديوناالغزاةوتسب!صيز.بووشرقيفيطولهاأ

عامفيهزمفقدلوويز،فيالقتالمنكثيرفيإنجلترامن

منويلزمعظماحررالذيجريفيدآبلوليرأم282

بلثمنأغرببابدوايسيفنفيوقتلأضورمندياالحكم

فيآخريلزيرثائرنشطعامبمائةذلكبعدوويلز.فى

أوناسمهوكانالسابعهنريألملكاحك!اأثناءبوويز

فينيابيامجلساثونوحلندور(أوينويلز)بلغةحليفندور

ماشنلت.

،احدة"ح!صمة!توويلزإنجلترااتحدتأم536في

بري!صن،:أضلاتاالوحداتأنشئتالوقتذلكوفي

منتصروفي،الأهليةاالحربوأثناء.ومونتجمريورادنور،

،مونتجمريفيكبيرةمعرحصةجرتالسائكشرالقرن

.مونتجمريقلعةوهدمت

عشر،التاسعأغرنامنالأربعينجاتواالثلاثينياتشي

شغبذلكفيبماالقلاقلمنال!ضيرمنالمنطقةعات

فيربيكارلالدلورفيالعرائفه!()أصحابأضشارتيينا

إلىا!نتم!!المشههورينالأشخاصاومن.مختلفةأماكن

لسجور،فيأسدرأ!ذياأحسونوريتشاردالرسامالمقاطعة

صبرىممتلةصانتو،بري!ضنفيولدتالتيسيدونوسارة

أوينبرتروالاجتماعىوالمصلعش!صعسبير،لمسرحيات
.الأدب،الويلزي:انف!إ.نيوتاونفيولدأصذيا

المو!وعةفىصلةذاتمقالات

ريتمتحاردولسود،علمالآتار،

ويلىاطيتاقيةا

.يواها:نظرا0لبويا

العامفيحدثتأجويبامعركة.معر!اليوب،

رضيالخطابدنعمرخلافةفي،الهجريعشرالثالث

الخطاببنعمرعلىثقل.والفرسالمسلم!تبينعنهالله

الجسر،معركةفيالمسلمينهزيمةأمرالفارينوالمسلمين

انظر:.الفارسيةالجبهةفيالهجريعشرالثالثالعامفي

بجريرالمثنىفأمدالكر،منبدلافكان.موقعةالجسر،

فيمنالعنبيعبداللهبنعصمةوبجيلةوقومطعبداللهبن

فالتقى.التائبيناشدةأه!!منوحماعات،قومهمنمعه

،اليومالكوفةموضحعيليمما،البويبعندبالفرسالمثنى

قت!!إنهويقالالجسر،ليومأضأرواالنصرانتزاعمنوتمكن

المسلمونوغنما،ألفمائةنحويومئذوغرقالفرسمن

عدديومئذالحسلم!تساداتمنوقتل.كثيرةغنائم

الفراتبينماالحنطقةعلىمسيطرينوأضحواكبير.

اليرموكأنفيرلالعراتالوقعةهذهوكانت.ودجلة

.بالشام

كوريا.:نظرا0ساليئة،يبلوبو

د!نواعوالحمايةاللونأخضفيتوضعمادةاليودة

طلاءفيوتستخدمالأسطخ.امنومختلفةعديدة

والأثاثوالسياراتللأبنيةالخارجيةوالهياكل،الجدران

الغيار.وقطعالالاتمنأحديداثدأكو،المنزليةوالأجهزة

ثم،سائلهيئةعلىالبوياتأنواعبمعظماالأسطحتطلى

البويةطبقةسمكويكون.رقيقةصلبةطبقةلت!صنتجف

.أ.،.8حوافيأسبأ!ااشي

ناعما،طحنامطحونةأكثرأوصبغةمرأجويةاتحس!ت

لونالصبغةوتحدد.الدهانلحم!وسيلة!ستحدمساقو

ومن.المميزةالأخرىأصفاتابعض!دلك.،أجولةا

أكسيدتانيألوانها،بسبباستعمالهاأصشائعاأصبغاتا

إلى)اصفر،الرصاصوكرومات(،اللون)أديضأخيتانيوما

والتلودينأخضر(،أو)أزرقوالفثالومميان!ت(.برتقاص

،الصلصالأنواعدعضالبويةإلىمايضافأجاغاو)أحمر(.

التآكل.لعملإتمقاومتهالزيادةوذلكاضلكابودرةوالي!!ا،ر

الصبغاتأوالإضماديةالموادالشفافةشبهالموادكحذهوتسمى

وكروماتالأحمرالرصاصمثلصبعاتتساعدو.الحأملة

الصدأ.منالمعدنيةالأسطححمايةعلىأجويةاالحارص!ت،

مساحية!علىالمحتويةأصبغاتابعضأجويةاإلىئضا!ر

المعدني.المظوالأس!إلمطليةاضعطيذاسكركاعمةمعدنية

ويلصقهالطلاء،للبويةألمصاحباالسائليحمل

المصاحبةالسوائلهذهمثلوتتكون.طلاؤهالمرادأحمعطعبا

موادالراتينجاتهذه.ومذل!اتراتينجاتمنأطبوية

تصئكنأوالنباتاتمنطبيعياعليهايتحصلصمغية

الأكريليكات،تعتسملوهي،معقدةكيميائيةعملياتطرية!

والفينيلات.والإيبوكسيداتوالألكيدات

اللازموالوقتالطلاءالتصاقدرجةانراتينجاتتحدد

منوالعديد.الطلاءوصلابة،اللمعانودرحة،للجفاف

أطون.اعديماشاتينجاتهذه

سائل.هيئةعلىالطلاح!يبقيأ!ذياألمكوناهوالمذيب

الراتينجاتبنوعالمستعملالمذيبكميةوتتحدد

البوياتغالبيةفيالمذيبةالمادةألماءاوي!ضن،المستعملة

الشائعةالمذيباتأنواعومن.المنزليةللأغراضالمستعملة

وتسمى.والزيلينوالنفطالمعدنيهالكحولاتالامشعمال

البوية.بمخففاتأحياناالمذيبات

كما،الزخرفةفيالأحيانأغلبفيالبويةتستعمل

بعضوتعطيالتاكل.منالأسطحلحمايةأيضاتستعمل

أقليصبحالألومخيومطلاءفعند.اجةآحمايةأجوياتاأنواع

طلاءفيالمستعملةالبويةتقللكما،للخدشقاللية

بالهواء.الاحتكاكعمليةتأثيرمنالطائرات
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البويةأنواع

الكيميائيونويقسم.البوياتمنعديدةأنواعهناك

أنواعبعضتجففمثلا،جفافها.لطريقةتبعاالبوياتأنواع

يصحبهالذيالمذيبتبخيرعمليةخلالببساطةالبويات

طبقةلاتكونأخرىأنواعوهناك.الراتينجاتتصلب

الحفاز.تسمىكميائيةبمادةمعالجتهابعدإلارقيقةصلبة

إلىالمؤديالتفاعلوإسراعبدءفيالمادةهذهوتتسبب

هذاويصاحب.ببعضبعضهاالراتينجاتجزيئاتأرتباط

المذيب.كميةغالبيةتبخيرالتفاعل

فمثلا،استعمالها.طرقحعسبأيضاالبوياتتقسم

،المنازلوحمايةلزخرفةالمنزليالاستعمالبوياتتستعمل

وتستعمل.المبانيمنالأخرىوالأنواعالمكاتبومباني

منمختلفةأنواعلطلاءالصناعىالاستعمالبويات

ال!مناعية.والأجهزةالاستهلاكيةالمنتجات

المستعملةتلك"شملا!لنزلي.الاستعمالبويات

والهياكل،ضياتوالأ)،واسمقوف،الجدرانلطلاء

.للمنازلالخارجية

وأاستحلاببوياتالمنز!نيالاستعمالبوياتوأغلب

بالممماوتعرفالطيعيالمطاطخامعلىتحتويبويات

البوياتفيالطيعيالمطاطاستعملوقد.اللثيةالبويات

استعمالبدايةعندوذلاثراتينجيةمادةبوصفهالمطاطية

فيهايستخدمالتيتلكأي،المائيالأساسذاتالبويات

البوليبأسيتاتالطبيعيالمطاطالاناستبدلمذيبا.الماء

.البوياتمرقالنوعهذافيالأكريليكأوفينيل

الجزيئاتارتباططريقعنالاستحلاببوياتتجف

الراتينجاتجزيئاتترتبطالعمليةهذهفيم.ببعضبعضها

وتحدث.الجافالطلاءمز!رقيقةطبقةلتكونببعضبعضها

الطلاء.سطحعنالماءلتبخرنتيجةهذهالارتباطعملية

لهاوليعستللاشتعالقابكفيغيرالالمشحلابوبويات

تنظيفهايمكنطبقةليكوزاالطلاءولجف،قويةرائحة

،الاستحلاببوياتوتستطيع.والصابونبالماءبسهولة

تكرارتحمل،الأبنيةداخلالجدرانلطلاءتستعملالتي

الكافيةالاحتمالقوةلهاليستولكن،الغسيلعملية

بلونالشمستذهب.الجويةللأحوالالمعرضةللأسطح

وأالحرارةالشديدوالمناخوالموالريحتتسببكما،البوية

ولذلك،وتقشرها.وانتفاخهاوتشظيهاتشققهافي،البرودة

للمنازلالخارجيةالهياكللطلاءالمستعملةالبوياتصنعت

علىتساعدالتيالراتينصطتلعضعلىتحتويبحيث

الجوية.للعواملمقاومتهازيادة

الخارجيةالهياكللطلاءالمستعملةالبوياتوأغلب

ذاتالبوياتهذهوبرض.استحلاببوياتللمنازل

منمشتقةبهاالمستعملةالمذيباتأنأي،زيتىأساس

أيأوالكتانبذرةزيتالبوياتهذهفىويستعمل.النفط

هذهتجف.راتينجيةمادةباعتبارهالزسقمنآخرنوع

حيث،الأكسدةبعمليةالزيتيالأساسذاتالبويات

الهواءفيالموجودبالأكسجينالراتينجيةالمادةترتبط

المذيب.أغلبتبخرتمامبعدوذلكصلبةطبقةلتكون

الأساسذاتالمنزليالاستعمالبوياتأغلبوتحتوي

الزيت.جفافعمليةتسرعخاصةمركباتعلىالزيتي

لطلاءتستعملالبوياتمنخاصةأنواعوهناك

والجصالمكشوفالخشبأسطحمثل،المساميةالأسطح

وأالتسربمانعاتأوالمبدئيالطلاءبوياتوتسمى

هذاويكون،الأولىالطبقةالمبدئيالطلاءويكون.البطانة

تباعأ.تطلىالطلاءمنأخرىلطقاتالأ!ماسالطلاء

الزيتاستعماليمكنبحيثالمبدئيالطلاءبوياتوتصنع

مذيبا.الماءأو

المحتويةالبوياتأستعمالأوتحرمالدولمنالعديدتقيد

المنزلي،الاستعمالبوياتفيالرصاصصبغاتعلى

احتوتإذا،الصحةعلىللخطورةتحذيروجودوتشترط

به.المسموحالحدمنأعلىالرصاصمنكميةعلىالبوية

بعضأنملاحظةبعدالقرارهذاالحكوماتاتخذت

نتيجةبالرصاصالتسممأعراضعليهمظهرتالأطفال

عاليةنسبةعلىتحتويوالتيالجافةالبويةقشورل!بتلاعهم

.الرصاصمن

المنتجاتلطلاءتستعمل.الصناعيالاستعمالبويات

المنزلية.والأجهزةوالأثاثاتالسياراتمثلالاستهلاكية

بعمروذلكالصدأ.مانعالطلاءمنلطبقةتطلىالجديدةالسيارات

دقائقثلاثلمدةمبدئيطلاءعلىيحتويخزانفيالحارحيهيكلها

المبدئي.الطلاء!وقصناعيةبويةمنحراريامعاملتهاذلكلعديعاد
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والمعداتالآلاتتحميالتيالبوياتأنواعأيضاوتشمل

والصدأ،،الكيميائياتتأثيرمنالأخرىالصناعية

بوياتأنواعبعضتتوافركما.المرتفعةالحرارةودرجات

لبعضالمبدئيةوالبوياتالصبغاتمثلالصناعيالاستعمال

المنزلية.ال!!متعمالات

ببوياتممياراتهمبطلاءالسياراتمنتجيأغلبويقوم

حراريا،بمعالجتهاتجففإكريلإجة،راتينجاتعلىتحتوي

عس!!أ،توآالمطابحمعداتمنالعديدتحتويكما

ويشجحراريا.المعالجةالمويةمننهائيةطبقةعلىالملابس

أ!ملابة،اغايةفيالبويةمنطبقةالمعاملاتهدهمثلعن

بسهولة.لونهالايذهب،للكيميائياتمقاومة

صبغاتالخشبيةالأثاثاتمنتجوويستعمل

بأنهاالصبغاتهذهوتتميز،منتجاتهمأطلاءالأخشاب

نأمنالصبغةتم!شمذيباتفيوتذوب،الشفافيةعالية

للالتصاققابليتهامناكثرالخشبيةالأليافتتخلل

أنهاإلاالخشبلونالصبغاتهذهوتغمق.بالسطح

منالخشبيةللأليافالطبيعىللمظهروتسمحشفافة

خلالها.الظهور

صبغهبعدالأثاثا،الخشبيةالأثاثاتمنتجويطلي

وآسليلوزيةموادمنمصنعة،لامعة،حامية،نهائيةبطبقة

هذهمثل)الشيلاك(.المصفىاللاكمنمصنعةبويات

الراتينجيةالموادهذهأنأي،المذيببتبخرتجفالبويات

تجفالطلاء.منصلبةطبقةمكونةالمذيببتبخرتتصلب

الممكنومنلامعا،سطحامعطةبسرعةالبوياتهذه

نفسهاالأصليةالمذيباتباستعمالجفافهابعدإذابتهاإعادة

المنتجاتبعضتطلىأططلاء.حاملااستعملتالتي

والشفافيةالنعومةصفاتتعطينهائيةبدهاناتالخشبية

وتجف!زيتيأساسذاتأجوياتاوهذه)ورنيش(.واللمعان

.الأكسدةعمليةخلال

الرطوبةإلىتعرضاإذاوالفولاذالحديدويصدأ

المنتجاتمنالعديدتطلى،السببوأ!ذأ.والأكسجين

للصمدأمانعمبدئيبطلاءالفولاذأوالحديدمنالمصنعة

المبدئيةالطلاءاتوتحتوي.النهائيالطلاءمنطبقاتتتبعه

للصدأ.مقاومةصبغاتمنعاليةنسبةعلىللفلزات

وتطردالصدأتخترقموادمنالبوياتهذهبعضوتتكون

الطلاءالنهائيةالطلاءطبقاتوتغطي.والرطوبةالأكسجين

وعموما،.الخارجيةالعواملعنعزلهوتحكمالمبدئي

علىالنهائيالطلاءويحافظالفلزالمبدئيالطلاءيحمي

وأببوياتالمعدنيةالمنتجاتبعضوتغطى.المبدئيالطلاء

وتحتوي(،زجاجي)طلاءبالميناالطلىيسمىد!معدهان

طريقعنتجفالتيالكيديةراتينجاتعلىهذه

!سد".الأ

فيعادةطويلا،تدومالتيالبوياتمعظماوتستخدم

تتكونالبوياتهذه.الصناعيةوالمعداتالالاتطلاء

البوليوراتينجات،الأيبوكسيراتينجاتمنأساسا

كيميائى.لتفاعلنتيجةأجوياتاهذهوتجف،يورسان

والمواد،والمذيباتوالماء،،التآكلمنللحمايةوتستعمل

عددأالكيميائيةالصناعةتستعملفمثلا.القويةالكيميائية

التيوالخزاناتالأنابيبجدرانلوقايةاجوياتاهذهمن

وأنتجت.المدمرةالكيميائيةالموادنق!أوأضخزينتستعم!

فائقةالطائراتلدهانللحرارةمقاومةخاصةبوياتأيضا

فيالمستعملةالمعداتتتحملالفضاء.ومركبات،السرعة

تبلغحرارةدرجةخصيصاالمصنعةالبوياتهذهبعض6

البويةتصنعكيف

صناعيةلعملياتتبعاالبوياتأنواعحميعتنتج

من:العملياتلهذهالأساسيةالخطواتوتت!ضن.متماثلة

-التخفيف4.الألوانتدريج3-.الغربلة-2.-الطحنا

خترفيع.وا

منواحدةعمليةفىالمعدةال!صميةتحتلف.الطحن

لتر.007.5إلىيصلمنهاوكثير،الححمفىاجوياتا

الكميةبتعبئةأولأالصناعيقومالمعدةالكميةولإنتاج

الختلفةوالسوائل،الراتينجيةوالمادة،الصبغةمناللازمة

الأسطوانيوالمطحن.أسطوانيةمطاحنفياللازمة

إدارتهايمكنالفولاذمنمصنوعةمجوفةضخمةأسطوانة

الطلاءاتلطحنالمستعملةالمطاحنتملأنفصها.حول

قطرالفولاذمنبكراتجزئيا،الداكنةالصبغاتأوالمبدئية

لإنتاجالمستعملةالمطاحنوتحتوي.سما،6منهاالواحدة

ممم،.53حواليقطرهافخاريةكراتعلىالفاتحةالألوان

إدارةفعند.الطاحنالوسطالكراتهذهوتسمى

بعضهاالطاحنللوسطالمكونةالكراتترتطمالطاحونة

الموجودةالصبغةوعجنطحنإلييؤديممابعنفببعض

حواليالأسطوانيةالمطاحنأغلبوتدور.ال!صاتهذه!ت

المستعملة-الطاحونةلنوعوتبعا.الدقيقةفيدوره16

شمحتى،ساعة42حوالىوالعجنالطحنعمليةتستغرق

.المطلوبالمستوىعلىعجينةإلىالصبغةطحن

للصبغاتلتصنئمطاحننتيجةالبويةصناعةتقدمت

زجاجيةشظاياأوكراتقذففيهايغ،عاليةسرعاتذات

هذهمثلوتستطيع.الصبغةداخلفائقةبسرعةدقيقة

درجةعلىمطحونةصبغاتإنتاجاستمراريةضمانالمطاحن

.دفعاتعلىتستطحإلإنتاجكما،النعومةمنعالية

أخرىكميةتضاف،الصبغةطحنتمامبعد.الغربلة

الطاحونة،فيالموجودةالعجينةإلىالراتينجيةالمادةمن
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ومذيب.الراتينحيةالموادم!أكثرأوواحدعلىيحتويحمل()ومسيلةبسائلالملونةالصبغةمسحوقبحلطالبويةتصنعالبويةتصنعكيف

منكراتتحدثهالذيالمستمرالتقلبعمليةنتيجةوذلكناعمةع!خينةليكوناالحملوسائلالصبغةمنكلوتخلط

الانتظارخزانفىاللونويدرج.وتصمىالغربلةأثناءالمطحنمنوتفئال!جينة.أسطوانيمطحنفيموجودةالفولاد

تمهيداالعبواتفيوتصبالنهائيةالاختباراتبعدالمويةوترشح.إذيبباتحففثمالمطلو!اللودصبعةعحيمةلمجاضافة

لشحنها.

النابخالمعجونوينعم.المذيبمنقليلةكميةتضافكما

مصفاةخلالالطاحونةخارجإلىبضخهوذلكحينئذ

ألانتظار.خزانإلىثمومن

.اللونضبطعمليةأيضئاوتسمى.الألوانتدريج

فيحرجاالخطواتأكثرالعمليةهذهتكونأنالمحتملومن

منعينات،العمليةهذهفيالصانعيقارن.البويةإنتاج

بها.محتفظقياسيةبألوانالنهائيالخزانفيالمزلإلموجود

تدريجمعجونيسمىبماقليلةكمياتحينئذتضافوقد

القياسي.اللونعلىالخلطةلونلضبطوذلك،اللون

التركيزعاليةتوليفاتمنالألوأنتدريجمعاجينوتتكون

،الأحيانمنكثيرومي.الحملوسوائلالصبغاتلمسحوق

الخلطةإلىالألوانتدرجمعاجينمنعديدةأنواعتضاف

القياسي.باللونالنابخاللونمضاهاةيمكنحتى

الدرجةإلىالخلطةلونضبطتمامبعد.التخفيف

اللزوجةدرجةإلىوترفعتخفف،الموأصفاتفيالمطلوبة

منمحددةكمياتبإضافةوذلكالمطلوبة)الكثافة(

تمهيدأالعبواتفيوتعبأحينئذالبويةترشح.المذيب

لشحنها.

المنزليالاستعمالبوياتتسئخدمكيف

فيالمنزليالاستعمالبوياتتتوفر.البويةنوعاختيار

وأ،لامعنصفمطفأ،لونالتعطيومختلفةعديدةأنواع

اختيارفيمهمأثرطلاؤهالمرادالسطحولطبيعةلامعا.

طبقةمثلا،تكفيفقد.المستعملةالبويةولونالنهائيالمظو

وقد.داكنبلوناللونفاغسط!لتغطةالطلاءمنوأحدة

سطحفوقفاغلونلتغطيةالطلاءمنطبقاتعدةشطلب

داكن.

غيرالأسطحعلىغالباالمطفأةالبوياتوتستعمل

إخفاءعلىالبوياتهذهوتساعد.النتوءاتعديدةالمنتظمة

ذأتالبوياتتظهر،أخرىناحيةومن.العيوبتلكمثل

العبواتملءعملية

تستيمآليا.تتمبالبوية

09وتغطيةملءالالةهذه

8.3عبوةكلسعةعبوة

وبعد.الدقيقةفيلترا

تصبحالمقابضشيت

للشص.جاهرةالعبوات

"
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عيوبأي-وبراقهناعمةعادةوهي-اللايمالمظهر

اللامعةالبوياتأنكما.طلاؤهبالس!إلمرادموجودة

وأالحريريأوالبيضقشرالمسماةالأنواعمنوغيرها

.المطفأةالبوياتمنتحملاأكثرالقطيفى

الأحيانأغلبفي.طلاؤهالمرادالسطحإعداد

عمليةفحثمافيطلاؤهالرادالسطهحإعدادرداءةتتسبب

،ساحالأهامنأجاخاي!صنأنفالس!بجبالطلاء.

شطوبة،او،يمةأعداأجويةاوقضور،والدهون،بوالترا

منالجديدالطلاءيتمكنحتىوذلك،والشمع،والزيت

بالماءالغسي!مايكونوكثيرا.سعليمةبويقةالالتصات

أيتصلبوقد،المشكلاتهذهعلىللتغلبح!افياوالصابون

مربفرشاة)الصقل(والتنعيماالقديمالطلاءكشطذلك

وأتمتمققاتعلىالأسفحابعضتحتويوقد.السلك

بعمليةالقيامقبلسدهاإحكاميجبوهذه،تجاويف

الطلاء.

أسوياتاأنواعبعفرتقليبيجب.والترشيحالتقليب

صأوص.متجانسمريحأنهامرللتأكدالاستعمالقبل

صةبحرأخت!ليىاهوالنتيحةهذهعلىللحصولالوق

مجداث.هيئةعلىللبويةبمقلابالاتجاه!تعلىدائرية

وقتمنالسطحإلىالعبوة5ضاعمنالمجدافرفعويجب

عادةوالتيوتقليبها،الثقيلةالصبغيةالكتللحمللاخر

قبلالمويةالناسمنكثيروئصفيالإناء.قافيماتكون

وأرقيقةشبكةوهوخاص،مرشعخلالالطلاءعملية

عمليةفعاليةمنالطريقةهذهوتحسن.النيلونمنمصفاة

)بقايا(اممتعمالهاسبقبويةامشعمالعندوبالذاتالطلاء،

الجافة.البويةقطهعبعضأوأوساخعلىتحتويقدوالتي

أطبا!متعماالطلاءعمليةتتم.البويةطلاءعملية

الباد(ووسائدالطلاء،وبمراتالرشومعداتأ!رش،ا

علىأطحصولالرشاشاتأوأغرقيتاوتستعم!!الطلاء.

غيروالأسطحالصمغيرةالأجسامطلاءفيالنتايجأحسن

بطريقةالمنبسطةالعريضةالأسطحطلاءويمكن.المنتظمة

ووساداتالطلاء،وبكرات،الرشاشاتباستعمالسريعة

الناسبعضول!ض.الفرشاةا!حتعمالمنبدلآالطلاء

جمئالحالات.فيالفرشاةامعتعماليفضلون

منأوالحيواناتبعضأصوافمنالفرشتصئنع

الحيواناتبعضأصواففرلقوتستعمل،الصماعيةالألياف

المصنعةالفرش!أما.اشتحيالأساسذاتالبوياتطلاءفي

البوياتمنكلطلاءفيفتستعم!!الصناعيةالأليافمن

علىالبويةصرشويجب.والمستحلباتالزشيالأساسذات

ا!ساحةمنالجافغيرالحدعلىتفردثم،جافةمساحة

ظهورمنعفيالطريقةهذهوتساعدطلاؤها.السابق

.الشروخ

إلآالطلاء،منناعمةطبقةالبويةردتقطريقةعنوينتج

فيتتسبب-الخففةالبويةاستعمالعند-الرشمعداتأن

الهواءضغطبسببوذلكالصلاء،امنقطراتتكون

عماليستعملأنويجب.المعداتتلكفيالمستعمل

باستعمالالبويةطلاءيمكنالطلاء.عميةفىالمستعملةالمعداتأنواع

الطلاء.الماد(وسائدوالرلق،!سدساتاطلاء،احصاتأحمرشا

.طلاؤهالمرادالسطحوطميعةوشعلححمعلىم!هاأياحتيارهـيعتمد

راوية!رشاةإطارية!رشاةطلاء!رشةالحائصالرشة

لةااطا

المشظمة.عيروالأس!كحالصعيرةالأحساماأطلاءتصلحالويةفرش

نأإلاالضيقةالأركانإلى!وأ!الرالمضلعةالإطارا3-!ساتسكصير

.الحيطانمتلالعريضةالمساحاتا!لاءتستعملىصاثهـصالملأأعركلا

كت!ع

نلىجمكعه!4ح!

حب!كأقي!ك!بم

طوج!!رعص

يرج!(الطلاءد!صاتأعطية

!أ؟برص!!ث!!لثهـ
دكر؟ت!3،!كل3ب!؟

لا+بخةتصر؟3ي3!بلاكما

أ،اأ؟بربرأ،:!ف!صقؤغ!ك

الأسطوالةإطرقصيررع!متوسصارعص

أغطيةتصلح.المسحط!العريصةالأ!عطيح!رعةكده!الطلاءبكرات

الأسطحلطلاءالمصير(،)الزع!أيالقصيرةالأأجافاداتال!صات

لطلاءفتستعملالطويلالزع!داتال!صاتأعطيةأماالملساء

الحمتسة.الأسطحا

قي-

الرلقمسدسا!لاءا:ساده

بسرعة.كميرةمساحاتطلاءبهايمح!الطلاءووسائدالرشاشات

غيرالأسطحواالصغيرةالأحساماطلاءبمكن،دلكإلىبالإضافة

الايرسول.عمواتسردادهيئةع!الويةبرشسحهولةالمشطمة
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مرشحاتعلىتحتويكمامات،البويةرشعندالطلاء،

كما،البويةرذاذا!متنشاقلتجنبوذلكالقماشمن

لحمايتهاطلاؤهالايرادالتيالأماكنجميعتغطةيجب

.الرشعمليةعنالناتجالرذاذمن

بينالطلاءووسائدالطلاءبكراتفيالبويةتعلق

الزغبنوعالأليافهذهطولويحدد،الألياف

تصبلدهانالقصسيرالزغبذاتفالبكرات.المستعمل

امشعمالويفضلالملساء.الأسطحعلىالخفيفةالبويات

وعلىاللزجةالبوياتلطلاءالطويلالزغببكرات

لمحادارةطلاءعلىالحصكمولويمكن.الخشنةالأسطح

وأسفل،أعلىوإلىمتداخلةحركاتفىالبكرةأسطوأنة

بوساطةيتمالطلاءمنشريطكليترابطبحيث

السابقللمساحةجفافهيتملمالذيالحدمعالأسطوانة

وسائدتصنع.الشروختكونتحاشييمكنحتىطلاؤها،

الأليافأوالماعز،وشعر،إسفنجينسيجمنالطلاء

منكبيرةبكميةالوسائدهذهتتشبعأنويمكن.الصناعية

رذاذ.قطراتإحداثبدونالبوية

تاريخيةنبذة

نباتيةصبغاتبخلطالتاربالبويةماقبلإنسانصنع

رمسوماتبطلاءقامكما.الحيواندهنأوبالماءومعدنية

الموتى.وجثثالمقابر،وقبابالكهوفجدرانعلىملونة

فيالكهوفبعضجدرانعلىملونةرمعوماتووجدت

.عامألفعشرينمنأكثرقبلطليت،الغربيةأوروبا

بموادالمصريةالمقابرطليت.م،ق0002عاموبحلول

.الأيامهذهالمنتجةالفنيةاللوحاتفيالمستعملةتلكتشبه

بدائية،بطريقةتوليفهاتمصبغاتمنالبوياتهذهصنعت

استوردكما.الجفافسريعةوزيوت،طبيعيةوراتينجات

وأصبحتالهند.مثلبعيدةأماكنمنالصبغاتالمصريون

جزيرةمنكلفيمعروفةالبويةوصناعةالملونةالرصعوم

الميلاد.قبلوخمسمائةألفعامحواليواليونانكريت

وأصبحت.المصر!نعنالبويةصناعةالرومانيونتعلم

الرومانيةالإمبراطوريةسقوطبعدمنقرضافناالبويةصناعة

تصنئالإنجليزبدأأنإلىالميلاديالخامصالقرنخلال

،البوياتالإنجليزاستعمل.الوسطىالقرونمئهايةالبوية

ومنازلالعامةال!بنيةلطلاءثمالكنائسلطلاء،البدايةفيم

.الاثرياء

طرقهمالفنيةالحرفوعمالالإيطاليونالفنانونوطور

والسادسعشرالخامسالقرنينخلالالبويةلتصنيعالخاصة

الفنانونهؤلاءاحتفظالحظولسوء.الميلاديينعشر

تصنئثلطريقةكانتولذا،الكتمانطيفيبتوليفاتهم

مكتشفها.بموتتختفيالبويةمننوع

أوروبافيللبوياتالواسعالتجاريالإنتاجبدأ

عشرالثامنالقرنخلالالأمريكيةالمتحدةوالولايات

وعجنبطحنيقومونالأوائلالمنتجونوكان.الميلادي

كرويةأحجاروباستعمال،صخريةرحىعلىصبغاتهم

البيض،مثلخاماتالصناعأولئكواستعمل.الشكل

تركيباتهم،فىالدهنمنالخاليواللبن،البنومسحوق

صناعةتقدمت.البويةلتخفيفالماءيستعملونكانواكما

التاسئكلشرالقرنأواخرفيوالخ!طوالعجنالطحنالات

منكبيرةكمياتإنتاجمنالمنتجينمكنكا،الميلادي

.تالبويا

البوياتصناعيةتقنيةفيالمستحدثاتتزامنتوقد

القرنخلالالكيمياءعلمفيالتقدممعجنبإلىجنئا

الراتينجاتمنالعديداكتشفت.الميلاديالعشرين

وتنوعت.الجديدةالصبغاتمنعددوكذلكالصناعية

الحديثة،الصناعةاحتياجاتلمقابلةباطرادالبوياتصناعة

الصناعيللاستعمالالبوياتمنالعديدتوافرتحيث

ودرجاتوالغازاتالكيميائيةوالموادالصدأضدللحماية

.الارتفاعالبالغةالحرارة

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

الكوبالتال!ضانبذرةريتبالر!اصالتسمم

المصفىالإكاالتاجريتالتشكيليالتصوير

اللونالباتىالزيتالتلك

المغرةالصبغةالتيتانيوم

المينالفرشاةالخضا!ا

الورنيشالهوائيةالفرشاةالصساعيالراتيمح

اللكطلاءالرصاص

طلاء،لكرومالزيتا

-)048؟سفرنسمانليوسبويثيس،

كتابهكتبإيطاليرسميحكوميموظفم(.452

الإعدامحكمينتظراسجنفيوهوالفلسفةمواساة

نأكيفيةشرحهذاكتابهوفي.العظمىالخيانةبتهمة

الإنساننفسيروضالإلهفيالروحيوالتأملالتفكر

فيبوشيسأهميةوتتركز.الأرضعلىمحنتهيقبلويجعله

لأبحاثترجمتهأدتوقدمفكرا.وليسمترجماكونه

فيمهمادوراعليها،تعليقاتهمعالمنطقفيأرسطوورسائل

التعليمفقدانبعدخصوصاالنظرياتهذهعلىالحفاظ

روما.فيبويثيسولد.التقليدي

تغذيةعالمام(.719أ-)088اللوردأور،يويد

.ام949عامللمسلامنوبلجائزةنال،بريطانيوزراعة

مأ459عاممنوالزرأعة،الأغذيةلمنظمةعامامديراعمل

عامالعالميةالاتحاديةالحكومةلحركةورئيساأم،489إلى
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عامالبريطانيةالحكومةأسدىللأغذيةومستشارا،أم!48

ستراثكلايد(مقاطعة)حالياإيرشايرفىولد.أم049

بأسكتلندا.

عاشوافرنسيةأوألمانيةأوهولنديةأصولمنأناساوودر

البويروكان.الهولنديينمنأغلبهموكانإفريقياجنوبفي

الشرقيةالهندشركةأم652عامأرمعلتهمقدالاوائ!!

إشريقيا.جنوبلاستعمارتجاريةمؤسسةهير،الهولندية

فيبورحلمةو.باشراعةالمستعمرينأجويرامعظمواشتغل

ا!ستعمرةالبريطانيوناحت!!.فلاحمعناهاالهولنديأصلها

ثمأبم،597عاموذلكالبدايةفيالبويرأسسهاالتي

الارضعلىاسعتولواولكنهم.أم208عاممنهاانسحبوا

اعتبارادائمةبصورةبهاواحتفظواأم608عامثانيةمرة

عامالمستعمرةالبويربعضتركولذلك.أم481عاممن

واتجه.البريطانيالحكمعنبعيداالحريةعنلحثاأم836

أصبحتالتيالأراضياحيثالشرقيالشمالإلىالبوير

البويروشاحه.أ!وترانمسفاالحرةالأورانجولايةبعدفيما

رصى.حسيمةرازأحصاأمصاعبالخطيرةالرحلةهدهخلال

حربالضر:اكبريطاني!-.ضدالبويرحربخاضواالنهاية

فيأنفسهمعلىالبويرأحفادويطلقوالإنجليز.البوير

ال!فريكانيةاللغةويتكلمون.الأفريكانالحاليالوقت

حالياالأفريكانعددويفوق.الهولنديةاللغةمنالمشتقة

إفريقيا.جنوبفيبريطهانيأصلمنالمنحدرينأولئكعدد

الزولو،إفريقيابمجنوب،اللغة،الأفريكانية:أيضاانظر

قبيلة.

مومميقي،مؤلفأم(.977أ-071)وليملوس!،

غالبا-يذكرونهالغربيونظل.بريطانيارغنوعازف

الرئيسيةإسهاماتهودكن.السنديانقلوبالوطنيةلأغنيته

أداءتصحبموسيقىتأليفإلىتعودالموسعيقىفي

ألفهامومميقيةمقطوعاتمجموعةوإلى،الدينيةالطقوس

عشرالسادسالقرنينفيالبريطانيةللكنيسة!صذلك

مسرحياتأيضاكتبوقد.الميلاديننعشروالسابع

،الحجرةوموسيقى،للمسرحياتعرضيةومومحيقى،قصيرة

فيولدقدبويسيكونأنويحتملالأوركسترا.اومو!عيقى

.لندن

بنيوسفانظر:.يحيىبنيوسص،البويطي

يحى.

مهندسأم(.1929)855دنبارديفيد،بويك

تصنئمجالفيالأولالرعيلمنالمولدأسعكتلندي

عامفيالبويكتصنيعشعركةمؤسسوهو.السيارات

عامفيسيارةأولالشركةهذهوأنتجت.أم209

.أم309

حوتالتيالسياراتأوائلمنأجويكاسيارةوكانت

هذهصماماتوكانتمحركاتها.رؤوسعلىصمامات

يأخذالمحركيجعلمماالمكابسفوثتوضعالمحركات

صمموقد.أمثلبش!سلاحتراقهيمأكم!!بصورةاخبترول

)شاسيه(هيكلابويكصممبين!االمحركريتشارديوح!!

بيععلىبويكالماليةالمشاكلوأجبرت.بويكسياردالأ:!

فى-لاحقا-عملثم.أم609عامالشركةفيأسهمه

ولد.الذهبوتعدينالزيوتمحالفيتعملشرح!ات

وعمره-والديهمعرحلثمبأسكتلندا.أربروثشيبويك

وعمل.الأمريكيةالمتحدةبالولاياتدترويتإلى-عامان

.السياراتتصنيعهقبلالسمكرةموادمجالفيبويك

،أيرلنديعالمأم(.196-261)7روبرى،بويل

دعائمترسيخفيساعد.الحديثةال!جمياءمؤ!سريعتبر

بهاشتهرماوأكثروالفيزياء.ال!جمياءفيأخحريبيةاأطريقةا

بويل.قانونإرساءإلىأدتأضيأأخازاتاعلىمخاربه!يا

درجةفيماغازحجمأنأغانوناهدايقررالغاز.انفر:

الغاز.علىالضغطتغيرمععكسيايتناسب،ثابتةحرأرة

تحرىوبهاالهواء،مضخةتحسينفيأيضابويلساعد

.الفراغاتطبيعة

الموادنوعيةلتحديدأطرقامنالعديدبوللقدم

الهواءبأنالقائلةالنظريةونقض.الكيميائيوتركيبها

المواد.لكلالأساسيةالعناصرهىوالماءوالغازوالأرض

عنناجمةالأساسيةالفيزيائيةالخواصكلأنيرىوكان

.الكرياتسماهاالتيالذراتحركة

عضوأوكانإنجلترا،في-جاتهمعظمبويلرولرتعاش!

أوائلمنواحدةوهي،لندنفيالم!يةللجمعيةمؤسسا

أيرلندا.فيليمورقلعةفيبويلولد.العالميةالعلميةالمنظمات

الملكية.الجغرافيةالجمعيةالكيمياءبمأيضا:انظر

الغار(.)توانيرالغاز،روبرت،بويل:انظر.قالولى،يويل

فيلينسترمقاطعةفىالرئيسيةالأنهارأحدلوي!

باتجاهويسيرألن،مستنقعمنوينبعأيرلندا.جمهورية

فيويصحباكم15منتقربمسافةالشرقيالشمال

.الأيرلنديالبحر

بعدعلى-وميناءصناعيةمدينةوهي-دروغداتقع

علىتقعالتىالأخرىالمدنومنالنهر.مصبمنكم6

موطنبأنهبويننهرويشتهرونيفن.تريمالنهرضفتيطول

.السالمونأسماكلصيد
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أمكنالأولىالأياموفيما،نوعابويننهرمياهقلت

رحىدارتحيثأماكنعدةفيبسهولةفيهالخوض

كيلوعشرأحدحوالىبعدعلىأم096عامبوينمعركة

جيم!عبروقد.معركة،بوينانو:النهر.مصبمنمترا

وقواتهالمبعدالثانيجيمسودفع،الشمالمنالثالثوليم

دبلن.باتجاهالخلفإلى

فيزياءعالمأم(.199-ا119)إدوارد،لوين

الرادار.طورالذيالفريقأعضاءوأحدبريطانىإشعاعية

الفلكعلمفيالإشعاعتوظيفرائدذلكبعدوأصبح

ستراليا.بأ

7-علىدراستهبوينتلقى

إدواردالسيرالعالميدي

برى-روفى.لندنبجامعةأبلتون

-س+-/:77-صمعاشتركأم359عام

-73-يز7كا!-7فىواطسونروبرتالسير

ء!*ط!جمو--ء-نظاماالراداراستخدامتطوير

:ش+؟ذلكبعدوتولىللإنذار،

التيلالمجموعةقيادةمسؤولية

بوينإدواردالرادارأجهزةصممت

الكشفبغرضجواالمحمولة

المتحدةبالولاياتبوينوأقام.والغواصاتالطائراتعن

علماءمععملحيثأم439و0491عاميبينفيما

.م4491عامأسترالياإلىانتقلثمالرادار،لتطويرآخرين

رئاسةبوينتولىأم719عامإلىأم469عامومن

والصناعيةالعلميةالبحوثهيئةفىالإشعاعيةالفيزياءقسم

الريادةفضلإليهايرجعالتىالهيئةوهي،الكومنولثلدول

فيلبوينالأكبرويرحإلفضل.الإشعاعيالفلكعلمفي

ساوثبنيوباركيعرفيالضخمالإشعاعيالتلسكوببناء

تلسكوبأولوكان،أم169عامافتتحالذيويلز

أبعدتكونأنالمحتملمنالتيالنجومأشباهوجوديكشف

فيسوانسىفيبوينولد.الأرضكوكبعنالأجسام

ويلز.جنوبي

ملكبينالصرأعحسمتبوينمعركة.معرول،لوين

للسيطرةالثالثوليموخليفته،الثانيجيمسالسابقإنجلترا

إلىبويننهرضفافعلىأحداثهاجرتأيرلندا.على

دبلن.منالشرقىالشمال

الرومانيةالكنيسةأتباعمنالثانيجيمسكان

.عهدهفيأيرلنداالكاثوليكيونحكموقد،الكاثوليكية

ونصبوا،جيمسالإنجليزأقصىام688عامثورةوفي

الأيرلنديونفأعد،بروتستانتيوهوملكا،الثالثوليم

جيمسفاستعار،ليقودهمجيمسودعواللثأر،أنفسهم

حطثمفرنساملكعشرالرالغلويصرمنالقوأتبعض

علىالإنجليزهزمه.أم968عامربيعفيأيرلندافيرحاله

وانتهتام096عاممنيوليوفىبويننهرضفاف

.ام196عاملمريكبمعاهدةالمعركة

)المعاركالمكسيكيةالحربانظر:معركلأ.فستا،بويئا

ساحليمبرمهم،كولومبيميناءوويئا!دتورا

المدينةسكانعدديبلغكولومبيا.منالهادئالمحيط

مزدوجادورابوينافنتوراوتؤدي.نسمة8513291

صناعيمعالجةمركزأنهاكماتجاريا،مركزابوصفها

والبلاتينوالجلودوالذهبالبنصادراتهاوتشمل.وزراعي

والسكر.

تطورهاوزاد.أم054عامفيبوينافنتوراوتأسمست

الحديديةالسككخطوطأحدوإكمالبنمافئقناةبعد

.أم419عامفي

،التدرجصيدفييستخدمكدبالمؤشرأواليويدثر

يتوقفلأنهالمؤشرالكلبهذاويسمى.الأخرىوالطور

ثم،كالتمثالمكانهفيويتجمدطائر،رائحةيشمعندما

الأمامية،مخالبهأحدرافعاالطائر،اتجاهفيوجههيحول

الحيوانعلماءويصنف.تصلبفيالخلفإلىذيلهومادا

منالحقلوكلاب،القنصكلابضمنالكلبهذا

شعرهايكونالتيوالدراكوالسبانيلاسماطرأمثال

الشعرمنبفروهذاالبوينتركلبيمتازولكن.عادةطويلا

06بينالكتفعندارتفاعهويتراوح.الناعمالقصير

ولون.كجم3وه02بينفيقراوحوزنهأما.سم7و.

والبنيالليمونىالأصفراللونمنبقعبهأبيضفروه

سريعوالبوينتر.البرتقاليأووالأسود،،الحمرةالداكن

ميادينفيشهرةولهحادةعندهالشموحالممةالعدو،

.الحقولوحراسةالصيد

الكلب.:أيضاانظر

الصيدكلبالفيسلا،ان!:الهئغاري.البويشر

(.المجريالصيد)كلب

عالمام(.419-)2ء18هنريجونبوينتنج،

نظريةعلىأهميةأبحاثهاكثرتركزت،بريطانىفيزيائي

يمكنالذيالاتجاه-رياضيا-وصففقد.الكهرومغنطسية

باسمويعرفالكهربائيةالطاقةمنمقدارفيهيتحركأن

علىالفوءوضغطالأرضكثافةقاسكمابوينتنج.متجه
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الفيزيائيالعالممعوبالتعاون.المدنبذيلقبيلمنأجسام

فىالمرجعبعنوانكتاباآلف،طومسونجونجوزيف

بإنجلترا.مانشستر،قرب،مونتونبوينتئفيولدالفيزياء.

كمامدنها،وأكبرالأرحنت!تاعاصمةألريسبويس!

يبلغالبلاد.فيصناعيمركزوأكبرالرئيسيالميناءأنها

ح!تشينسمة65،2!/304أيريصربولنسسكانعدد

إلىيص!وضواحيهاالمدينة!مكانعددأن

س!صادثلتحوانيويعيشر.نسمة972/01)349

المدينةوتقع.الحضريةأيريسبوينسمنطقةفىالأرجنتين

علىعردضموح!!خليجبمحاذاةالأرجنتينشرقيفي

بلاتا.لاديريويسمىقمعضمكل

منطقتهاتمتدبينما2،ك!ا002مساحةتغطي.المدينة

السحابناطحاتوتقل2.كم.0683لمساحةالحضرية

تمنحر.التجاريمركزهافيحتىأيريسبوينسفي

المدينة3أمحديداأسماحاتواوالمتنرهاتالفسيحةالشوارع

والهدوء.بالاتساعإحساسا

بينماأيرلس،بوينسقل!شىمايوديبلازاساحةتقع

م!ضصيضمأ!ذياأ!ردي(ا)القصرروساداكازايقع

ويمتد.الساحةمناخشرقي!الص!!فيالأرجنتينرئيس

مبنىإلىغربامايوديأشيندايسمىعريضشارع

شماليمباشرةاشئيسيالتجاريالحيويقع.الحونجرس

يد9أفينيدأشارعويمتدمايو،ديبلازاساحةوغربي

إلىالشمالمن،العالمفيشارعأعرضوهوخوليو،

مترا.ا03الشارعهذاعرضويبلغ.الحيهذاعبرالجنوب

المائيةالواجهةتوجد،الرئيسيالتجاريالحىشرقيوإلى

تخدمالتيالأخرىومنشآتهاالضخمةبارصفتهاللمدينة

للمحيصأ.المتجهةالسفن

باريومنهاالواحديسمىالتيالسكنيةالأحياءتشغ!!

أيريس.بوينسمنوالشماليةأخرليةاأجةالشماالأجزاءامعضمأ

وأسواقخضراواتومحلاتومدارسحضاشباريوأ!طو

أيريسبوينسفيباريووأفخم.بهخاصةمخابزولحوا

بمساكنهالشهيرلابوكاهوبالأأ!انغنىأحيائهاوأكثر

.الممتازةالإيطاليةومطاعمهالطلاءالياقة

من،والمكتباتالمتاحفمنالعديدأيريسبوينصوفي

،كولونومسرح،الوطنيةوالمكتبةالوطنيالمتحفصبينها

بهاتوجدكما.العالمفيالأوبرادورأرقىأحديعدأسذيا

أيريس.لوينسجامعة

بورتينورأيريسبوينسسكانيسمى.السكان

وأأسبانيأصلمنهؤلاءثلثقحواليالميناء(.)س!صاد

أسلافالأخرىالسكانيةالجماعاتتصمر.فيإيصاأ

والسوريينواللبناني!توالألمانوالفرنسيينالإنجليزاالمهاجري!

يتألفايلأحياءمعظماوفي.الروسواليهودوالبولندكأ

القومية.الجماعاتمنمزيجمنالسكان

وهواليسار،إلىخوليودي9أ!ييداشارعكيحهامرأيريسبوينسلثوارع

التحارية.مراكزهاأهماليينإلى

فلوريداوكالةوشارعمترا،أ03ويببكلرضهأحالماديشارعأعرض



355الدولة،البويهية

يقومهناو.الحارجيةالأرحشينتجارةمعظميخدمأيريسبوينسميناء

سفينةمتنعلىالشاميةالدرةأكياسلتحميل)أعلاه(الشح!عمال

للتصدير.بضايع

الأ!مبانية،تقريباأيريسبوينصسكانجميعيتحدث

لغاتمنهمالعديديتحدثكما،للأرجنتينالرسميةاللغة

بجانبأجنبيةلغاتبعدةصحفبالمدينةوتصدر.أخرى

دياناتيعتنقوالباقيكاثوليكالسكانومعظما.الأسبانية

.أخرى

قصوراالثريةأيريسبوينسعائلاتمنالعديدتمتلك

وسطمنبالقربفخمةبيوتاأوالشماليةالضواحىفي

أكواخفيتعيشالفقيرةالأسرمنالالافأنغير.المدينة

والجنوبية.الغربيةالضواحيفيخشبية

،التجارةعلىأيريسبوينساقتصاديعتمدالاقتصاد.

العاصمة.عبرالخارجيةالأرجنتينتجارةمن8%0وتمر

ميناءإلىالمنتجاتوالشاحناتالحديديةالسككوتنقل

بالسلعمحملةوتعودالبلادأنحاءجميعمنالمدينة

منطقةفيالكبرىالصناعاتوتشمل.الأخرىوالبضائع

النسئوصناعةوالأطعمةاللحومتعليبأيريسبوينص!

منالعديدويعمل.الكهربائيةوالمعداتالمطاطومنتجات

حكومية.وظائففيأيري!ك!بوينسسكان

أيريسبوينسالأسبانالمستوطنونأمس!.تاريخيةنبذة

خمسمضيبعدغادروهاولكنهمأم،536عامفى

منمجموعةوأعادت،الهنديةللهجماتنتيجةسنوات

خوانيدعىأسبانيجنديبقيادةباراجوايمنالمستوطنين

.أمء08عامأيريسبوينص!جارايدي

فيمستعمراتهاأسبانياوحدت،أم776عامفي

كبرىواحدةمستعمرةفيالجنوبيةأمريكاشرقيجنوب

بوينسوأصبحت.الملكنائبيسمىموظفيحكمها

أوائلوفيميناء.بصفتهاتزدهروبدأتالعاصمةأيريس

الحكممنالمحليينالزعماءاستياءتفاقمعشر،التاسعالقرن

تحريرلحركةمركزاالمدينةأصبحتثمومن،الأسباني

الجنوبية.أمريكا

عامفيبهاخاصةحكومةأيريسبوينسوشكلت

الملكنائبكانالتيالأخرىالمناطقوأعلنتأم081

حكاموكون.أم681عامأسبانياعنأستقلالهايحكمها

فيالأرجنتيندولةإلىتطوراتحادأالمناطقهذهبعض

عاصمةأيريسبوينص!وأعلنتعشر.التاممعالقرنمنتصف

.أم088عامرسمية

تدفقتعشر،الثامنالقرنمنالخمسينياتأواخروفي

أوروبمنظد!كالأرجتنإلىالمهاجرينمنكبيرةأعدأد

ألفمائةحواليمنالمدينةسكانعددوارتفعوغيرها.

.ام009عامفيمليونإلىأم085عامفىنسمة

التامئكلشرالقرنمنالثمانينياتمن-الفترةوتعتبر

-الميلاديالعشرينالقرنمنالأربعينياتوحتىالميلادي

السنواتتلكشهدتحيثأيريسلبوينسالذهبيالعصر

بوينص!وأصبحت.فخمةعامةومبانفسيحةطرقبناء

نصففىعصريةوأكثرهاالمدنأجملإحدىأيريس

اللاتينية.لأمريكاالثقافيوالمركزالغربيالكرة

بوينسإلىالأخرىالدولمنالهجراتتقلصت

عددأنغير،العشرينالقرنمنالثلاثينياتمنذأيريس

يختقل،عامكلففي.بسرعةنموهواصلالمديخةسكان

المدينةإلىالريفيةالمناطقمنالأرجنتينيينمنالالاف

منالحضريةالمنطقةسكانعددوارتفععمل،عنبحثا

منالأربعينياتفينسمةالمليونونصفملايينأربعة

أوائلفىملايينعشرةحواليإلىالعشرينالقرن

عنالصناعةوعجزت،نفسهالقرنمنالثمانينيات

الفقرانتشارإلىأدىكاالجددالوافدينجميعاستيعاب

والنقلالإسكانمشكلاتوامئوتفاقمنطاقعلى

بالمدينة.

الأرجنتين.أيضا:أنظر

-329هـ،744-023)لدولةا،البويهية

إيرانمنالغريالجزءفيقامتالبويهيةالدولةأم(.550

أسرةرجالوأشهر.بويهبنيأسرةوأسستها،العراقوفي

أبناءوأحمدوالحسنعلي:همثلاثةالحاكمةبويهبنى

إلىينسبهمفبعضهم،نسبهمعلىالمؤرخونسفقولا.بويه

إلىنسبهمآخرونويرفع،ساسانملوكأحدجور،بهرام

بل،الناسدهماءإلىنسبهمبعضمهمويحط،المجوسآلهة

ولكن.ضبةبنيمن،العربإلىينسبهممنمنهمإن
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بويهوالدهمكان،فقيرةديلميةأسرةمنكانواأنهمالراجح

.الأسماكصيدمنشعيش

شأنهاعلووكان،الديلمبلادمنالأسرةهذهجاح!ت

استطاعجنديا،كانفقد.بويهبنعليالأكبرالأبخيدعلى

اتجهت،الديلممنمهاجرةحماعةقائديكونانبشجاعته

خدمةفيودخل،فارسإقليمفيواسعتقرتالجنوبنحو

فيصعيرةولايةفمنحه،ياريةإاالدولةملكمرداويج،

همذانب!تالواقعةأحصجاولايةهي،الجنوبأقصى

المنطقة.هذهمنالبويهيةالهجرةوبدأت.وأصبهان

ففر،الزياريوالملكبويهبنعلىبينخلافودب

يدخلأنورأى،مرداويجعيدإليهتصللامكانإلىعلى

واستولى،اصفهانإلىفخرجالعباممية،الخلافةطاعةفي

فخرج،منهمرداويجلقربالمقامفيهالهيطبول!اعليها،

بعدم339هـ،322سنةشيرازفيأخيراليستقرمنها

الشيرازية.مإلقواتفاصلةمعركة

الحلافة،ص!بعيداتجاهفيملىففييتوسععليأخذ

إقليمإ!فانجهاشيارد!يئ،عنرالشرقحكامالسامانيينوعن

ا،هواز،1أإت!،م635هـ،432سنةعليهواستولى،كرمان

الحسنجيولقوانتهزت.م379هـ،326عامعليهاواستولى

فشيئا،شيئاالزياريينأملاكمنكثيراإليهالتضمالفرصة

معهم.الصراعليوقفصلحإلىأخيرامعهماووصل

مننالهماعلىحاكماتقلدهأنالخلافةمنعليطلب

علىالخلافةفوافقت،درهمألفألفيدفعأنعلىبلاد

علياولكن،الوقتذلكفيالمالإلىالماسةلحاجتهاهذا

يعطولموالخلبراللواء،التقليدفتسلمالخلافةعلىاحتال

هيجتها،تمستردأنالخلافةحاولتوقدمالآ.الخلافة

أورحانواقعةف!صانت،فارسمشارفإلىجيشافأرسلت

وتأكدالخلافةجيوشردتوفيها،م349هـ،323سنة

الاستيلاء.حقأوالتغلببحقبويهبنعلىقيام

تحتلوقوعهاجدامضطربةالعراقفيالأحوالكانت

استدعىولذا.الماليةالمواردوقلت،الأتراكالقوادنفوذ

منصبهوجديدامنصباوقلدهواسطواليالراضيالخليفة

الخلافة.مشكلةالإجراءهذايحلولمالأمراء،أمير

الأمراء،أمراءبفشلالعراقفيالناسأحسوعندما

فكاتب.الخلافةلإنقاذالمناممبةالقوةالبويهيينفىوجدوا

منهوطلبواالأهوار،فيبويهبنأحمدبغدادفيالقواد

الطلبلهداأحمداستجا!بغداد.علىللاستيلاءالمسير

المستكفيالخليفةورحب،الأتراكمنهاوخرجبغدادفدخل

أخاهولقب،الدولةبمعزولقبهعليهوخلع،بويهبنبأحمد

العصروبدأ.الدولةبركنالحسنوأخاهالدولةبعمادعليا

سنةبهاالأمراءإمرةوتوليهبغدادأحمدبدخولالبويهي

.أم550هـ،474محنةإلىوا!شمر،م459هـ،334

نفوذهمأصيبوقد،للشيعةيتعصبونالبويهيونكان

الخامسالقرنوأوائلالرابعالقرنأواخرفيشديدبضعف

فيماالأمراءوتنازع،سلاطينهمضعفبسببالهجريين

توليةفىوتدخلوا،الأتراكالجندنفوذازدادوقد،بينهم

طاعتهم.علىوحملوهم،بويهبنىسلاطينوعزل

نجمكانالأحداثمسرحعلىاسلاجقةظهر:عندما

فيصعوبةالسلاجقةيجدفلم،الأشوا!فييأخذالبويهي!ت

بويه.بنيدولةوإسقاط،أم550هـ،474عاملغداددخوا!

الدولة.،العباسية:أيضاانظر

إمبراطورآخر،بوصيىهنريأم(.679-091)6بويي

أطاحتأم129وام119فيطفولتهأثناءفي.للصين

وسمح.جمهوريةمحلهاوأحلتمانشوبحكومةثورة

هربولكنه،العاصمة،بكينفيبالبقاءبويللإمبراطور

فياليابانيةالحمايةإلىالمحاربينأغادةامنأم429عامفي

اليابانيوناستولىأم،319عاموفي.أسقريبةاتيانج!تمدينة

دولةمنهوجعلواالصينشرقشممالمنثبيرحزءعلى

نصبوا،أم349عاموفيمانشوكو.سميتأ!متالعة

الحربنهايةحتىفحكممانشوكو.علىحاكمابوى

عليهقبضثمأم(،49ء-1)939الثانيةالعالمية

عنهعفواالذينالصينيينالشيوعيينإلىوسلمالسوفييت

بكين.فيبوسجمماولد.أم959عام

العامة.العلاقاتانظر:.!..ولأريي.

الفلسطينية.التحريرمنظمةانظر:أو.ه.!أ.!.إل.بي.

أقوىمتفجرةمادة.!.5.+.*!!.تي.إي.ب

نتراتثالثأي+.ل!.+،تي.إن.تيمادةمنبكثير

خماسينتراترباعيلكلمةاختصاروهيالشوأجووين،

وفتائللكبسولاتالمركزيالجزءموقعوتتخذ.الأريثريتول

الأجهزةفيالانفجارعلىقدرةمنبهتتميزلمانظراالتفجير

.إن،.تي.إيبيمادتيمنالمكونالمزيجويسمى.الصغيرة

فيالمزيجهذاالأطباءويستخدم.البنتوليت.قطإن.وتي

القلب.اضطراباتبعض!علاج

البريطانية.الإذاعةهيئةان!:.سأ.كا.!سيبي..يي

الحراريةالوحدةانظر:يو.د!.+.!تى.بي.

البريطانية.

فيجمعيةأكبر.ع.!.طهـ.3إيه.إس.دي.بي

جنوبفىأحدهمافرعانولها،بالحيوانللرفوتبريطانيا

العيادةالكاملواسمها.القاهرةفيوالاخرإفريقيا،
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المجانىالطبيالعلاجوتقدم.للحيواناتالشعبية

بالإسهاماتكاملاوتمويلاتمول،المريضةللحيوانات

التطوعية.

إنجلترافيالجمعيةلهذهوالمتنقلةالدائمةالعياداتتعالجع

ترشدكماعام،كلالمستأنسةالمنزليةالحيواناتألاف

ولهذهبها.العنايةطرقإلىالحيواناتهذهأصحاب

الحيواناتتنقلالتيالإسعافسياراتمنعددالجمعية

المدنأغلبفيالمنتشرةالبيطريةمرأكزهاإلىالمريضة

ماوراءبلادفيالجمعيةهذهوحداتوتقدم.الرئيسية

،الناسيستخدمهاالتيللحيواناتوالعلاجالعنايةالبحار

.الفقيرةالبيئاتفيالمستأنسةالمنزليةوللحيوانات

طرقالأطفاللتعليمفرعيينقسمينالجمعيةهذهتدير

عنوكتيباتإخباريةمجلاتتنتشركما،بالحيواناتالعناية

وللصغار.للكباروهى،المستأنسةالبيئيةبالحيواناتالعناية

عامالجمعيةهذهديكنزإليزابيثمارياأسعست

.أم719

متعددالفينيلثنائىانظر:.!.سأ.!ييسى.يي.

الكلور.

الإصابةلمنعيعطىلقاح.5.ح.!!جي.سي.لى

بعضمعالجةفيتجريبياأيضاويستخدم)اسمل(.بالدرن

منكثيرفيواسعةبصفةويعطى.السرطانأمراضأنواع

صحيةمشكلةالدرنمرضفيهايشكلالتيالعالمبلدان

.خطيرة

منوضعيفةخاصةسلالاتاستيلادمناللقاحوينتج

أجسامتكوينباللقاحالحقنيسببونظريا.الدرنبكتيريا

منالجسمتحميأنتستيمللمرضمقاومةمضادة

كما.الأشخاصكليفيدلاقداللقاحأنغير.المرض

قطاعاتبيناللقاحفعاليةعدمإلىالدراساتبعضأشارت

.السكانمن

ألبرتالفرنسيانالباحثانام219عامفياللقاحطور

جمط.سي.بيالمصلاسمويرمز.جورنوكاميل،كالمت

.جورن-كالمتباسيلسإلى

)لذةالطباعةحرف)الصين(بمالاختراعانظر:.شئغيى

(.المتحركةالحروف)احتراعالطباعكة(بمتاريخية

الفينيل.انظر:.سا.3.!سيلمحييى

ماساشوسيتس.خليجمستوطنةانظر:.كولودىيي

الكيتونية.الفنيليةالبيلةانظر:يو.دأ.!(.!كيهبي

علىأطلقاسمبيابودرمحكمة.محكمةليالودر،

حسمتالتيوهي،الوسطىالعصورفيإنجليزيةمحكمة

المعارضفيالمتاجروأصحابالمتجولينالباعةبينالنزاعات

الكلمةأصلمناسمهاالمحكمةأخذت.والأسواق

أقدامإلىتشيروهيالمغبرةالأقدامأيبيابودرالنورمندية

هىالنورمنديةالفرنسيةوكانت.المغبرةالمتجولينالباعة

ألمحاكم.فيالرسميةاللغة

.المعارضمدةطوالتنعقدبيابودرمحاكموكانت

المسؤولينإلىأرباحهاتذهبخاصةمحاكبمكانتوقد

عشر.الثامنالقرنأواخرفيالغيتثمعقدوها،الذين

بيئةوتتضمن.الحىالكائنحولشىءكلاليدئة

)الموادوالمغذياتالحرارةدرجةمثلعوأملعدةالإنسان

البيئةتتكونوربما.الأخرىالحيةوالكائنات(الغذائية

تأكلالتىوالحيواناتالشمسوضوء،التربةمنالنباتية

الحرارةدرجةمثلالحيةغيرالبيئيةالعواملوتكون.النبات

الأحياءأوالأحياءوتكون.اللاحيويةالبيئةالشمسوضوء

الحيوية.البيئةوالغذاءالبحرعشبنباتمثلمنهاالجديدة

الكليةالبيئةلتكوينواللاحيويةالحيويةالبيئةوتتفاعل

الأحياء.وغيرللأحياء

والجووالماءالتربةعوأملتتضممن.اللاجويةالبيئة

يؤثركثيرةوقوىألثمياءمنالبيئةهذهتكونت.والإشعاع

بها.المحيطالأحياءمجتمعفيوتؤثربعض،فيبعضها

والنقاءالحرارةودرجةالنهرتياريؤثرالمثالسبيلفعلى

والنباتاتالحيواناتنوعيةفيللنهرالكيميائيةوالمركبات

معيشتها.ألعملوبفيهناكتعيع!التي

مااللاحيويةالبيئةلعواملالمهمةالمجموعاتومن

بالأمطارتتأثرالحيةوغيرالحيةفالكائنات.بالطقسيسمى

الماءوتبخروالمنخفضةالمرتفعةالحرارةودرجاتوالثلوج

وحالاتوالرياحالهواء(المتبخرالماء)كميةوالرطوبة

النباتاتمنالعديدويموت.الأخرىالعديدةالطقس

الإنسانويبني.سنةكلالطقسظروفبسببوالحيوانات

القاسى.المناخمننفسهليحميالملابسويرتديالبيوت

عليه.السيطرةكيفيةتعلمأجلمنالطقسويدرس

مكانمساحةالأخرىاللاحيويةالعواملوتتضمن

الحي.للكائنمتوفرةمعينةأخرىغذائيةوموادالعيع!

الفراغمنمعينةمساحةتحتاجالحيةالكائناتفجميع

تحتاجكما.الاجتماعيةالعلاقاتاستمرارأجلمنللعيم!

أجلمنكالفوسفوراللاحيويةالغذائيةالموادالحيةالكائنات

وعمليةالدمويةالدورةمثلالجسمأنشطةعلىالمحافظة

الحيةالكائناتبينالعلاقاتدراسةهوالبيئةوعلم.الهضم

وبيئتها.
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والحيوالاتوالنباتالغذاءتتضمن.الحيويةالبيئة

ويعتمد.اللاحيويةالبيئةومعملعضبعضهاوتفاعلها

الطعامعلىأ!عاسيلش!ولالحيةأسكائناتواالإنسانبقاء

يعتمدكما،واللحوموالخضراواتالفواكهمث!!المستهلك

!مبيلفعلى،الأخرىاالأحجاءابعضمساعدةعلىأيضا

الإنسادالهضميةأغشاداشىأج!-هـياابعفريساعد،أطالمثا

معينة.أغذيةاعلى

بيئةفيمنمابرشءاالحضاريةأوالاحتماعيةا!ناصراوتعتبر

أ!ذاكرةاالمدربالعصبيالجهازأعانوقد.الحيويةالإنسانا

بعض.منلعضهمالناستعلمحيثا!الاتصاعلىوالعقل

والادابوالمومعيقىأغناالبشرأصورالمعرفةنشرطرية!وعر

منمكنهمللبشروالحيويالحضاريفالإرث.والعلوموالتقنية

علىةاصميص!إاحلالصت،حيوانأيعلىوالتقدمالارتقاء

الخارحي.الفضاءبيئةاكتشافلصددالآنهيوبيئاتها،

التلوث؟التكيف؟علم،البيئة،البايوم:أيضانظرا

الوراثة.بمالطفلبمالبيئي

اسئمالأبيضالبياتسمك.سمكالأبيص،البيات

الضاربالصغيرالسمكمننوععلىأضيوزيلنديوناأيصلقه

الأنهارمعيتجهأسم،وه01بينماوطوأسه.للخضرةأ!نه

اصطيادويتمالأنهار،مصابفيبيضهأ!ضعالخريففي

أغسطسشهريبينوذلكأضجاريةاأسلأغراض!أصمحمكا

ويكاتونهرعندالأسماكمصايدأصوتوجدنوفصر.ر

اصطياديتمحيثايلند،ساوثمنأخربياأ!ساحلىاأ!ار"

سسويا.متريطن001افيحو

البيئة.انظر:.الحيويةالبيئة

)أنواعالسباتانظر:الئهاري.الشتويالبيات

احسات(.اص!ىأص

اقيأحلاقاتبايعنىالعلوممنشرعأجيئةاعلمصكلم.الييئة،

ويطلقبيئتها.ومعبعض،معبعضهاالحيةاح!ائناتالنات!ص

البيئة.علماءالعلاقاتهدهيدرسودينأطاأ!لماءاعلى

)الصورةالشمالىالقطصودبالي!حى()الصورةالروكيأ!حبا!عرممتار.اصتحماليابالقطصالقاحلةوالماطقأ!الحمامعحدراتشملالباردةليئة

.اصاردةاالأحواءاواحاتيةاالريخاحمريححيهحا!شي!لفراءليصرى(

أ

ث!
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منوهائلةمتنوعةمجموعةعلىالعالميحتوي

،المعقدةوالحيواناتالنباتاتمن،الحيةالكائنات

والأميباالطحالبمثلالبسيطةالكائناتإلىبالإضافة

صغيرا،أمكبيراأكانسواءالكائنولكن.والبكتيريا

منهاكلويعتمد.بمفردهيعيمقلافإنهبسيطا،أممعقدا

الحيةوغيرالحيةالأخرىالكائناتعلىمعينةبويقة

يجبالمثالسبيلوعلى.بهالمحيطةالبيئةفيتوجدالتى

تلفتوإذا.طعامهأجلمنمعينةنباتاتللأيليكونأن

أخرىمنطقةإلىينتقلأنعليهكانبيئةفيالنباتات

وتعتمد.الموتحتىجاعوإلاالطعامعنللبحث

أجلمنالأيلمثلحيواناتعلىبدورهاالنباتات

تعيش.لكىتحتاجهاالتي(الغذائية)الموادا!لغذيات

الحيواناتتحللوبقاياالحيواناتفضلاتوتوفر

تحتاجهاالتيالمغذيةالموادمنالكثيرأطيتةاوالنباتات

.النباتات

أمروهو.والحياةللعالمفهمناالبيئةدرالععةعلميزيد

وتعالى!مبحانهاللهعلىيعتمدانورفاهيتنابقاءنالأنمهم

كله.العالممستوىعلىالبيئيةالعلاقاتعلىثم

وفيالعالممنالبعيدةالأجزاءفيولوكانتفالتغييرات

بيئتنا.وفيفيناتؤثرمناخه

علممنفرعايعدالبيئةعلمأنمنالرغموعلى

علوممنالمعرفةيستخدمونالبيئةعلماءفإنالأحياء،

وعلوموالرياضياتوالفيزياءالكيمياءتتضمن،متعددة

المناخعلممثلمجالاتعلىأيضاويعتمدون.الحاسوب

المحيطاتوعلمالجويةالأرصادوعلمالجغرافياوعلم

وتفاعلاتها.والماءوالأرضالهواءليدرمعوا

أ!بيئةاعلماءالجوانبالمتعددةالدراممةهذهوتساعد

الحية.الأشياءفيالطبيعيةالبيئةتأثيركيفيةفهمعلى

متلالبيئيةالمشكلاتتأثيرتقديرعلىتساعدهموكذلك

الحمضى،المطرانظر:.المحميالبيتتأثيرأوالحمضيالمطر

المحمى.البيتتأثير

علىالطيعيالعالمتنظيمالبيئةعلماءويدرس

ألمجتمعات2-العشائر-أ:الرئيسيةالثلاثةالمستويات

والأنشطةالأبنيةويحللون.البيئيةالأنظمة3-الأحيائية

بينها.وفي!االمستوياتهذهداخلتحدثالتيوالتغيرات

يدرسون:مختبراتهمخارجعادةالبيئةعلماءويعمل

فيميدانيةلأعمالغالباويقومون،الطيعيالعالمعمليات

بينالعلاقاتفهميسهلحيثالجزر،مثلمنعزلةمناطة!

منالكثيروتركز.أبسطبويقةوالحيواناتالنباتات

سبيلوعلى.العمليةالمشكلاتحلعلىالبيئيةالدراسات

الضارةالتأثيرأتضبطفىالبيئةعلماءيبحث،المثال

الحية.الأشياءعلىوالماءالهواءلتلوث

العشائر

منطقةفيتعيشالنوعنفسمنمجموعةالشسيرة

وتحديدبتحليلالبيئةعلحاءويقوم.ذاتهالوقتفىمعينة

الختلفة.المناطقفيونموهالأحياءعدد

حيثماالعلاقاتهدهالبيئةعلمويدرسبيئتها.فىالحيةنجرالعماصمرواسعلعض،معلعصهايتفاعلوكيص،الحيةالكائناتدراسةهوالبيئةعلم

اليسار(.)علىالمداريةالمحيطهاتليالمرحانيةالشعابإلى(،اليمين)علىإضيقيا،فىالسافاناغاباتمنالحياةتوجد
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حجميعتمد.العشيرةفيتتحكمالتيالعوامل

إحداهما،أساسيتينقوتينبينالتفاع!علىمعينةعشيرة

أظروفاأفض!تحتالأحيائيةاالعشائربهتنموالذيالمعدل

تحتأجيئيةاالعواملل!صلالمشتركالتأثيروالثانية.الممكنة

أ!واملاتلكتتضمنرمماو.النمومنتحدالتيالمثالية

المفترسة،والكائنات،القليلةالطعامإمداداتالمحددة

والمناخآخر،نوعمعأوالنوعنفسكائناتبنوالتنافس

.والمرض

تدعمهأنيمكنمعينةلعشيرةحجمأكبرعلىيطلق

ت!صنماوعادة.النوعلذأسكالبيئةتحملقدرةمابيئة

بسببلهاالبيئةتحملقدرةمنأقلالحقيقيةالعشائر

أصفقير،االتكاثرآومو،المناخمثلالمضادةالتأثيرات

أحواملاأر.المفترسةأحصائناتاطريقعنوالصميد

.ال!خرى

مستوياتتتغيرأنيمحنالعشائر.تغيرالتىالعوامل

وشج.الوقتمعكبيرةبدرجةمانوح!فيالأحياءعدد

ممبي!!على.الطبيعيةالحوادثعنأحياناالتغيراتهذه

الزيادةالأمطارسقوطمعدلشيالتغيريسببربما،المثال

وباءوإدخال.أخرىعشائرفيوالنقصانالعشائربعضفي

النباتمنخاصنوععشائرلشدةيخفضأنيمكنجديد

عنالتغيراتتنتجربماأخرىحالاتوفي.الحيوانأو

توليدمحطهاتتطلق،المثالمعبيلفعلى.أضاساأنشطة

وفيهالجو،فيحمضيةغازاتالبترولومحركاتالقدرة

علىالأرضعلىوتسقطالسحبمعالعازاتتختلط

التىألاطهتابعفرشيانخفضتوقد.أحماضثثمكل

الأسماكاعشائرالحمضيالمطرمنكبيرةكمياتتستقبل

مفاجئة.بطريقة

الأحيائيةالمجتمعات

النباتاتمنأعدادمنمجموعةأيلأحيائياالمجتيم

الأيل،ويمثل.البيئةنفسفيمعاتعيشوالحيوانات

منجزءاالبلوطوخشب،الخشبونقار،والسنجاب

تؤديهاالتيالأدوارالبيئةعلماءويدرس.العابةمجتمع

أيضاويدر!عون.الأحيائيةمجتمعاتهافيالختلفةالأنواع

ويمكن.الوقتمعتتغيروكيف،الختلفةأضجمعاتاأنواع

غابةمثلالاحيائيةالمجتمعاتبعضعلىبسهولةالتحرف

تحديدالصعبمنوأسكنخضراء،أرضأو،منعزلة

.أخرىمجتمعات

والحيواناتللنباتاتال!حيائيالتجمععلىويطلةط

المناخويحدد.البيومكبيرةجغرافيةمساحةيغطيأسذيا

وتتضمن.الأحيائيةاالمجتمعاتحدودرئيسيةبصفة

والعابات،،الصحارىالعالمفيالرئيسيةالمجتمعات

المجتمعاتمنأنواعوعدةوالتندرا،،العشبيةوالأراضى

المائية.الأحيائية

الأحيائيتحمعهفيالأنواعدوريسمى.الأنواعدور

التيالعواملكلمنالبيئيةالكوةوتت!صن.البيئيةالكوة

الغذاء،نوعمثلعواملتتضمنوهى.النوعبوجودترتبط

وكميات،للنوعالطبيعيينالأعداءوا،الطاقةمصدرأو

التيأظروفواإليها،يحتاجالتيوالرطوبةوالضوءالحرارة

منكثيراأنطويلةلمدةالبيئةعلماءولاحظتحتها.سكاثر

الأحيائيالتجمعفيالتخصصأصيةعاكوةتشغلالأنواع

ويشعر.الكوةلهذةمختلفةتفسيراتواقترحتالمع!ت.

ملءنوعانحاولفإذا.المنافسةعنتنتجأنهاالعل!اءبعفر

سوفالمحدودةالمصادرعلىالمنافسةفإننفسها،أحصةا

ويدافع.الأحيائيالتجمعمنيخرجأنالنوع!تأحدتضص!!

التيالانواعإنيقولالذياشأيعنالاخرونأصيئةاعلماء

المتطلباتبسببذلكتفعلأضحصصاأجةعا!صةتشع!!

المجتمعفيالخاصالدورذلكعلىالصارمةأغسيولوجيةا

الأنواعمنمنافسيهعلىلتغلبهليسآخروبمعنى.الأحيائي

الأحيائيالمجتمعمنالوحيدالنوعهولأنهبل،الأخرى

الدور.ذلكأداءعلى)فسيولوجيا(وظيفياالقادر

بعضنظروجهةمنالأحيائى.المجتمعفيالتغيرات

مدىعلىالأحيائيالمجتمعفيالتغيراتتحدثالعلماء،

العمليةهذهوتحدث.البيئىالتتابعتسمىعمليةفيالزمن

عامبوجهوالمنتظمةالبطجئةالتغيراتمنسلسلةطرير!عن

معينة.منطقةفيتعيشالتيوأنواعهاأحصائناتاعددفى

منوالحماية،الشمسضوءشدةفيالاختلافاتتغيروربما

فيتعيشالتيالكائناتأنواع،التربةفيوالتغيراتالرياح

الكائناتأعدادفيأيضاالتغيراتهذهتؤثروربما.المنطقة

عدديتغيربينماوهكذاالمجتفالأحيائي،تكونالتيالحية

وال!صميائيةالطبيعيةالصفاتفإن،الأنواعوأشكال

إلىالمنطقةتصلربماالنهايةوفيأبعد.بتغيراتتمرللمنطقة

نأيمكنوالتي،الذروةمجتمعتسمىنسبيةثباتحالة

قوىفإنحالأيةوعلى.السنينالافأولمئاتتستمر

الذروةمجتمعاتتغيرمدلكتسببالنهايةفىالطبيعة

.هذه

.وثانويأولي:التتابعمننوعينلينالبيئةعلماءيميز

لممنطقةفيالعيشفىالكائناتتبدأالأولىالتتابعفي

بركاني.انفجاركونهاجديدةجزيرةمثل،حياةبهايكن

الموجودالتجمعيعانيأنبعدالثانويالتتابعويحدث

النيرانتحطمأنبعد،المثالسبيلعلى-كبيرااضطرابا

مجتمعينموالحالةهذهمثلففىما،لغابةالذروةمجتمع

يتبعهأولا،والحشائشالبريةالنباتاتمنأخضرمرج
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وتصبحالأشجار،تظهروأخيرا،الشجيراتمجتمع

.أخرىمرةغابةالمنطقة

البيئيةالأنظمة

فيتعقيداالتنظيممستوياتأكثرالبيئيالنظاميعد

اللاحيوية،وبيئتهالأحيائيالمجتمعمنويتكون،الطبيعة

المغذية،والموادوالهواءوالماء،،والتربة،المناخمتضمنا

بينيربطواأنيحاولونالذينالبيئةعلماءويدعى.والطاقة

والكيميائيةالفيزيائيةالكثيرةالأنشطةويحللواالعواملهذه

درأساتهموتركز.البيئيةالأنظمةعلماءمابيئةفيالختلفة

وفي.البيئيةالأنظمةخلالالموادودورانالطاقةتدفقعلى

علىلتساعدهمدقيقةحواسيبيستخدمونالأحيانبعض

عليها.حصلواالتيالأبحاثنتائجفهم

وأتكونادتيالعناصرالبيئةعلماءيرتب.الطاقةتددق

علىتعتمد،رئيسيةأجزاءستةفىالبيئىالنظامفيتؤثر

-الشمسا:النظامخلالالمغذيةوالمواد،الطاقةتدفق

الأوليةالمنتجة3-الكائناتالأحيائيةغير2-المواد

المستهلكة5-الكائناتالأوليةالمستهلكة4-الكائنات

يمكنالمقالةهذهوفي.المفككاتأوالمحللات6-الثانوية

البيئي.للنظاممبسطشكليوجدأن

التىبالطاقةالأوليةالمنتجةالكائناتالشمستمد

بصفةالأوليةالكائناتوتتكون.الطعاملصنعإليهاتحتاج

التيوالأشجارالعشبمثلالخضراءالنباتاتمنرئيسية

انظر:.الضوئىالتركيبعمليةخلالمنالغذاءتصنع

مثللاحيويةموادأيضاالنباتاتوتحتاج.الفوئيالتركيب

ا!لستهلكةالكائناتوتتضمنلتنمو.والماءالفوسفور

الأخرىوالحيواناتوالجنادبوالأرانبالجرذانالأولية

عرسابنوحيواناتالثعالبوتأكل.العشبآكلة

الكائناتأو-الأخرىالثانويةالمستهلكةوالكائنات

البكتيريامثلالمحللاتوتكسر.الحيوانات-المفترلممة

مغذيةموادإلىالميتةوالحيواناتالنباتاتوالفطريات

وتستخدمها،التربةإلىثانيةالمغذيةالموادوترجع.بسيطة

.أخرىمرةالنباتات

علىالطاقةبهاتمرالتىالمراحلسلسلةعلىويطلق

تكونأنالمفروضومن.الغذائيةالسلسلة،طعامهيئة

فيهايكونحيثواحدةالبسيطةالغذائيةالسلسلة
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ال!صائنالعشبيأك!ثم،الأولياالمنتجهوأحشبا

يأح4!ثم.الأرنبامثلالأولىالمستهلكالمسمى

أ،رنب،1بدورهالصقرأوالثعلبمثلالثانويالمستهلك

الأعشاباصأطيتةاالبقاياالمحللةالبكتيرياوتكسر

وأيضا،تؤك!!لمانتيأ!مقورواوالثعالبوالأرانب

السلسلةفيالحيواناتتنتجهاالتياللأجسامفضلات

الغذائية.

منمتنوعةمجموعةالبيئيةالأكظمةامعظمتملك

منشبكةت!صنالتيوالمحللةاسحتهلكةواالحنتجةأصحائناتا

الشبكةتسمىبينهافيماألمتداخلةاأصغذائيةاأصمملاسلا

فيحاصةبصفةمعقدةالغذائيةأصشج!ثاوتبدو.الغذائية

.توالمحيصاأالحارةأطصاصهأتالبيئيةأنفمةالأا

صتيرة!أشياءع!الحيةأس!صائناتابعفرتعتمد

أجةالأواأس!خائماتامث!الآخربعخمهاأدإلاغذائها،

عندرغذائئا،شيواحدنباتينوععلىتعتمد،المستهلكة

أيضا.يختفيالأولياالكائنفإناخباتياالنوعهذااختفاء

منسلسلةعبرالبيئيمالنضاأحلالقةالصاأتتحرك

ضوءطاقةالأوليةاألمنتجةاال!سائناتتحوأ!لا:أو.التحولات

النباتبروتوبلازمفيتحزنكيميائيةطاقةإلىالشمص

فيالخزونةالطاقةتنتق!!ثمومن(،الحيةالخلية)مادة

اوتحوأ!،طعامهيئةعلىالأخرىاأحصائساتاإلىالنباتات

قةأ!إامنمختلفةأنواعإشىأجةالأراالمستهل!صةالكائنات

ححذهتوتتحوأحسامدها.حلاجافيوتحزنها،الكيميائية

أضانوية،اا!ستئل!!ةئناتأحطاك!تأحيمماجديدمنأطاقةا

الأولية.المستهل!صةالكائنات

هذاويعنيمعخفضة.بيئيةفاعليةالحائناتولمعظم

المتوا!رةالطاقةمنفقطصغيرجزءتحويلعلىقادرةأنها

يمحن،المثال!مبيلوعلى.مخزونةكيميائيةطاقةإلى

طاقةمن%أ-.،أفقطتحولأنالخضراءللنباتات

وتحترق.أضباتابرتوللازمفىإليهاتصلالتيالشمس

علىالبيئةفيوتتسرب،النباتنموأثناءالباقيةالطاقةمعظم

وأكلات،الأعشاباكلاتتحولوبالمث!!.حرارةهيئة

فقط%02-01بينالخاصةأجسامهاحلايافىاللحوم

طعامها.ينتجهاالتيالطاقةمن

فيتتسربأطاقةامنالحبيرةأحصميةاهذهمثلالأنر

الأنظمةاجميعفإن،الغذائيةأسسلسلةامنمستوىكل

)ال!!ائناتالنباتاتوتكون.للطاقةأهراماتكونالبيئية

الأعشابآكلةوتكون.الهرمهذاقاعدة(الأوليةاالمنتجة

آكلةوتحون.التاليةأ!درجةا(الأوليةأسشهلكةا)الكائنات

ويعكس،القمة(الثانويةالمسعتهلحةأعائنات)1أطحوما

أجيئيةاالأنظمةانباتاتخلاا!تمرالطاقةأنحقيقة،الهر

.الأعشابآكلةالحيواناتخلالتمرمماأكبرلكميات

الحيواناتخلالذا!كمنأق!درجةحتىأطاهشةاوتتدف!ت

عنيختج،البيئيةالأرضاأنظمةمنكثيروفي.أسلحوماحلةآ

هذاويعنيالأحيائية(،ا)الكتلاليوماسهرم5شةأ!اأاهرم

منأكبرللنباتالوزنالمجتمعةالأحيائيةاال!ض!أنأصةببسا

بدورهالذي،الأععتمابااكلةأطحيواناتالمجتمعأ!زدا

.اللحومآكلةللحيواناتأ!لياالوزنيفوث

الأحيائيةالكتلهرمعنالمعلوماتالبيئةعلماءجمع

بالولاياتسوليريوربحيرةفيجزيرةهىو،رويالإيزلفي

بينالعلاقةالهرمهذافيودرسوا.الأمري!جةاالمتحدة

إحدىفيالبيئةعلماءووجد.والذئابوالمرظأضباتاتا

النباتىالغذاءمنكجما346تدبيريلزمأنهأصدراساتا

واحد.ذئبصتصجما.،4دا!تدعيم

بعضمنالحيةالأشياءك!تتكورالمواد.دورة

الماء،:بينهااشئيسيةوالمواد.الكيميائيةصباتوا!رأعناصرا

كسجين،الأوا،جينلنيترووا،جينورأ!يدوا،نبواحصوا

خلالالموادهذهكلوتدور.أسكبريتواالفوسفور،ر

.ومراتمراتالبيئيةالأنظمةا

فكل،العمليةأ!ذهمثالآالفوسفوررةدرتع!!ر

مركباتالنباتاتوتأخذالفوسفور،تحتاجالنباتات

منعليهافتحصلالحيواناتأما.اكتربةمنالفوسفور

المحللاتوتعيدتأكلها،التيالأخرىاوالحيوالاتأعباتاتا

اكتربة.إلىاغوسفورا

فيتقريباثابتةأغوسفوراكميةتبقىأ!بيعة11وصى

البيئىالنظاميضطربعندماولكن،المتزنةالبيئيةالألظمةا

تتسربالفوسفورمنكميةفإن،البشريةالأنشصةأابسبب

دعمعلىالبيئيالنظهامقدرةحفضإلىبذلكمؤدية

الفوسعفوردورةالناسبهايغيراختيالطرتومن.النباتات

،الغالاتحمايةوبدون.زراعيةأراضإلىالغاباتتحويل

الأنهارإلىويتحولالتربةمنينزحالفوسفورفإن

نموفىمرغوبةغيرزيادةغالبايسببوهناك.والبحيرات

عندترسعباتفيأغوسفورايحبسالنهايةوفي.الطهحالب

علىيتحتمالخسارةهذهوبسببأجحار.ااوالبحيراتقاع

العنصرلإعادةالتكلفةباهظةمخصباتا!شخدامالمزارع!ت

التربة.إلىثانية

يوميا،التغيراتتحدث.البيئيةالأنظمةفيالتغيرات

التتالغحالةفيكماعديدةسواتمدىوعلىوفصكمليا،

تنتشرمثلما،وفجأةبشدةالتغيراتتحدثوأحيانا،،البيئي

ولكنالبحر.شاطئإعصاريضربأو،غابةخالألالنار

فإن،المغذيةالمادةدوائرفيوخاصةاليوميةأضغيراتامعظم

بحيث،متناهيةدقةفيتحدثجعلهاوتعالىتباركالحق

الثباتهذاسميولقد.ثابتةوكأنهاأجيئيةاالأنظمةاتظهر
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جهةمنوبيئتهاجهةمنوالحيواناتالنباتاتبينالظاهري

الطبيعة.اتزانأخرى

المتزنةالبيئيةالأنظمةمفهومأنيظنكانالماضيوفي

هذهلأنولكن،مجتفالذروةكبيرةبدرجةيصفالثابتة

،المدىقصيرةالدراساتعلىتعتمدكانتالمبكرةالاراء

البيئةلعلماءأتيحتوالان.كاملةغيرأنهاوجدفقد

،أطولفتراتمدىعلىالبيئيةالأنظمةلدراسةالفرصة

أفكارهم.بعضيغيرواأنعليهموكان

المجتمعاتدراسةعلىاعتمدتالتيالنتائجوتشير

التفكير.فىالتغيرهذابعضإلىرويالإيزلفيالأحيائية

حيوانمنأعداداتملكرويالإيزلتكنلمطويلةولفترة

إلىموظحيوانأولمسبحوبعدها،الذئابأوالموظ

عاموبحلول.تقريباأم009عامفيذلكوكان،الجزيرة

إلىوصلتالموظأعدادأنالبيئةعلماءقدرأم039

حيواناتأنعلىشعواهدهناكوكانت.رأس3لأ...

فيالموجودةالنباتاتمنكبيرةكمياتتأكلكانتالموظ

منيموتالموظحيوانبدأ،أم339عاموفي.الجزيرة

فهمواالأنهم،الانخفاضبهذاالبيئةعلماءوتنبا.الجوع

يأكلها.التىوالنباتاتالموظحيوانبينالغذائيةالعلاقة

-ا489بنجديدمنالموظحيوانأعدادتزايدت

الذئابوجدت،تقريباالوقتهذاوفيلكن.أم059

حيوانتقتلالذئابكانتوبينما.الجزيرةإلىطريقها

وفيتنمو.بدأتأعدادهاأنإلا،الطعامأجلمنالموظ

006نحوبينرسخقدثابتااتزاناأنيبدوكانالنهاية

إيزلأنإلىالبيئةعلماءوأشارذئبا.2و.الموظمنحيوان

المفترسةالكائناتبهاتتحكمالتيالطريقةعلىمثالرويال

والاستقرارالنظامتطويرفىتسهموبذلكضحاياها،فى

البيئية.الأنظمةفي

الميلاديالعشرينالقرنمنالستينياتأواسطوفى

الثابتالنظاموظهر،تتذبذبوالذئابالموظأعدادبدأت

ظاهريا،ضحيتهافيالمفترسعةالكائناتفيهتتحكمالذي

نظريةأنالانالبيئةعلماءويعترف.تعقيداأكثروكأنه

غيرمعلوماتعلىتعتمدكانتالأسامعيالمفترستحكم

حينماالعشرينالقرنمنالخمسينياتأثناءوفى.كاملة

،الموظحيوانأعدادفيتتحكموكأنهاالذئاببدت

الكثيفللجليدعاديغيربنمطتتميزالشتاءأوقاتكانت

مماقالمسيةقشرةمكوناصقئشديدثمالأمطار،هطولشبعه

ولكن.سطحهعلىبسهولةتجريأنتستطيعالذئابجعل

.القشرةتكسركانتالثقيلةالأجسامذاتالموظحيوانات

ولا،الذئابمنبسهولةتهربأنتستطيعلاجعلهامما

عنلتدافعبفعاليةالقويةحوافرهااسعتخدامعلىتقدر

نفسها.

إيزلفيالشتاءأوقاتعادت،أم659عامنحووفى

أعداداتفترسالذئابوكانت.الطبيعيةحالتهاإلىرويال

العشرين،القرنمنالثمانينياتأوائلوفي.الموظمنقليلة

نفسوفيجدا،كبيرةبدرجةالموظحيوانأعدادتزايدت

الذئابأعدادبدأتثمأيضا،الذئابأعدادنمتالوقت

بأعدادالموظحيوانوجودمنالرغمعلىالانخفاضفى

العشرينالقرنمنالثمانينياتآواخروبحلول.كبيرة

.رويالإيزلمنتماماالذئابتختفيأنالبيئةعلماءخشي

فيالتفكيرإعادةإلىالعلماءالتغيراتهذهكلواضوت

الأعدادفيوالفريسةالمفترسةالكائناتتحكمكيفية

نأمنالرغمعلىأنهالبيئةعلماءويعترفلهما.المتبادلة

النوعأعدادفيمنهماكليؤثرالموظوحيواناتالذئاب

معينةحالاتفيإلايحدثلاالتأثيرهذافإنالآخر،

عادية.وغيرمحددة

فيالتغييراتأنعلىالأشملالبيئيةالدراساتوتدل

أهميةلهاتكونربما،المغذيةوالموادالطعامنباتاتتوافر

وبالنسبة.الموظحيوانأعدادتنظيمفينفسهاالذئاب

الأقارببينالتزاوجأنيبدورويالإيزلجزيرةفيللذئاب

السببانهما-الموظحيواناتنقصوليس-والأمراض

نماذجأنيبدووهكذا.الذئابأعدادانخفاضوراء

المحتملمنالحيواناتأعدادفيللتحكموالفريسةالمفترس

اتزانحالةوكأنهيبدووربما.فيهمبالغاتبسيطاتكونأن

.ومتغيرةمختلفةقوىعنناشئةواستقرار

بثهاالتيالتعويضيةبالآلياتالطبيعيةالأنظمةتمتلئ

الطبيعة.ثباتعلىتساعدلكيوتعالىسبحانهالخالق

منتفهمأنغالباالأحيائيةالمجموعاتأعدادتحتاجوحينئذ

الكلى.البيئيالنظاممنظور

التطبيقيالبيئةعلم

البيئيةالدراساتاستخدامهوالتطبيقيالبيئةعلم

فىالدراساتهذهوتساعد.عمليةأهدافلتحقيق

حمايةوعلىوإداراتها،الطبيعيةالمصادرعلىالحفاظ

فيالعلماءمعالتطبيقيونالبيئةعلماح!ويعمل.البيئة

بصحةتعنىالتيالمشكلاتحللمحاولةالمجالاتمختلف

ورفاهيتهم.الناس

يستنزفالتيبالمعدلاتالبيئةعلماءمنالكثيرويهتم

،الحجريالفحممثلالمتجددةغيرالمواردتلكالناسبها

استخدأمهاعنينتجالذيوبالتلوثوالنفطوالغاز،

تعداداستمرإذاأنهالبيئةعلماءمنالكثيرويعتقد.الواممع

الوقود،نضوب:مثلمشكلاتهناكفإنأضمو،افيالناس

السكاني،والتكدس،الغاباتوتدميروالماء،الهواءوتلوث

أيضا.لمسوءاتزدادسوفالمناخواضطرابوالفقر،
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اجميئية(.ا

ملكةأصبحت(.-م1)389ثركسب

عنجولياناالملكةوالدتهاتخليبعدأم089عاملهولندا

العرثن.

كبرىبياتركصولدت

ء-7أمستردامفىال!رلغأخواتها

الكاملواسمها.بهولندا

ويلهلمينابياتركص

ححو3*منذتعهدوهاوقدآرمجارد.

-*س.ملكةلتصبعطفولتها

ة!ء"عس!!،وعلمالمرلمانيوالتاريخ

اسدالسهمدرسه!ىدرس!

القانوندرستثم.عامة

بياتركسالملكة.يىنجمام!حةفيالاجتماع

عامفىالجامعةمنالقانونفىالدكتوراةدرجةونالت

.أم619

،أم669عامأمبسبرجفونكلوسبياتركستزوجت

كلوسالأميروأصبح.الغربيةألمانيامندبلوماسىوهو

وهوألكسندر،وليمأبناء:ثلاثةوأنجبا.الزواجبعدا!وأخدا

وقسطنطين.فريسو،وجوهانالعهد،وفي

شاعر(.-م291)6عبدالوهاب،البياتي

فىوتخرجبغداد.فيولد،الحديثالشعرروادمنعراقى

فيالليسانسشهادةمنهاحاملأببغدادالعاليةالمعلميندار

ومارسبالتدريسأشتغل.ام059عاموآدابهاأمحربيةااللغة

سياسية،لأسبابأم549عاموظيفتهعنفصل.الصحاهشة

مصرإلىانتقلثمأسبنانفيمدةوعاشبيروتإلىف!سافر

وعادالسابقالسوفييتيالاتحادوزارسورياإلىسافروممها

.ام589عاميوأجوثورةإثربغدادإلى

ملائكة:وهيعديدةشعريةمجموعاتالبياتىأصدر

مهشمةأباريق،الميتةالكلابعيونأم(بم059)وشياطين

والزيتونللأطفالالمجدأم(بم)659قصائدأم(بم)549

المنفىفيأشعار؟الطينعلىالكتابةأم(،)569

ناظمإلىرسالةام(،)689الحياةفيالموتأم(؟)579

وغيرها.،حكمت

ودنيابالحياةحالمارومانسياشاعراحياتهالبياتيلدأ

فاستولىصدمتهالواقعحقائقولكن.المثلوعالمالطفولة

واتخذ.جديدةقوالبعنيبحثوبدأأصسأمانفسهعلى

وعماالحياةقسوةعنللتعبيرجديداأسلوباالحرأحتمعرا

فىالاتجاههذاروادمنوهو،أشجانمنصدرهفىيعتلج

الحديث.العربيالشعر

نغماوأجملهمالمحدثينالشعراءأبرزمنالبياتييعد

الانفعالوحرارةالاجتماعيالوعيحقائقبينشعرهيجمع

أشكالهوتنحوالحياةوا!منمضامينهيستقي.الشخصي

منوهو.المذاهبسائرمنيستفيدنحواممضامينها

والأساطير.الصوفيالموروثمنأفادواالذينأوائل

نفسعالمأم(.89-.)6918جان،بياجيه

عندالتفكيرعملياتعنلدراساتهشهرةأحرز،سويسري

هذافىمجلدا03منأكثرمساعديهمعونشر.الأطفال

.الموضوع

للنموفتراتبأربعيمرونالأطفالأنبياجيهاعتقد

معرفةالحواستكو!فترةفييكتسبونفهم:العقلي

سنحتىتستمروهيحواسهمخلالمنللأشياءأساممية

إلىالثانيةحوألىمنالتحضيريةالفترةوخلال.الثانية

علىوالقدرةاللغةمثلمهاراتالأطفالينمىالسابعة
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السابعةحوالىمنالملموسةالعملياتفترةوفي.الرسم

على-فيتعلمونمنطقياالتفكيريبدأونعشرةالحاديةإلى

يصنفونوكيفمعرفتهمينظمونكيف-المثالسبيل

التفكير.مسائليؤدونوكيفالأشياء،

حواليمنفتستمرالتشكيليةالعملياتفترةوأما

الخامسةإلىعشرةالحادية

الوقتذللثوفى،عشرة

واقعياالتفكيرالأطفاليبدأ

بالمستقبل،يتعلقفيما

.المجردةالمعانيمعوالتعامل

أفكارالمجردةالمعانىوهذه

والخصائصبالصفاتتتعلق

عنالنظربصرف،المتصورة

بياجيهجانإليها.تشيرالتيالأشياء

فيبياجيهولد

عنعلميةمقالةنشرالعاشمرةبلغوعندما،نيوشاتيل

اللافقريةالرخوياتعنمقالاتنشركما،أبرصعصفور

العلومفيالدكتوراهدرجةونال.عشرةالخامسةفي

الأطفالنفسعلمدرسوبعدئذام،189فىالطبيعية

مديرافيهعملوقد.جنيففىروسوجاكجانبمعهد

مديراكانكما،أم719إلىام339منمشاركا

.أم679إلىأم929منللتربيةالدوليللمكتب

منجنيفبجامعةالنفسلعلمأمشاذابياجيهوكان

الفلسفةدراسةمركزأسسوقد.وفاتهحتىام929

المعرفة.عملياتفيتبحثالتيالوراثية

لهسم،07حوالىطولهرفيعجسمذوسمكاليياص

أما.الأسفلفكهمنتتدلىصغيرةاستشعاريةزوائد

بعضها.منقريبةفهيوالظهرالمؤخرةزعانف

فيخاصةالضحلةالأوروبيةالمياهفيالبياضيعيعش

فييعيشكمارمليا.فيهاالبحرقاعيكونالتيالأماكن

المكتملالبياضويتغذى.وأنهارهالعالمبحارمنكثير

الرمليوالأنقليسال!!مبرطمثلالأخرىبالأسماكالنمو

تحتجداالصغيرالبياضويوجد.بالقشرياتوكذلك

كبيرةبأعدادفيتركزالأزرقالبياضأما.الهلاميةالأسماك

ليمستالتيالأخرىالأسماك.الشرقيةالأطلسىمياهفى

الصخريالبياضفيهابماالبياضأيضاتسمىعلاقةلها

وشائكوطويلرفيعسمكوهوأستراليافيالأزرق

نف.الزعا

لحدوثا!حرى)1!!عبا!المجاعةارجبوبماانظر:ب!را.

(.الأهلية)الحربنيجيرياالمجماعة(؟

مالشعبالأساسيةالحقوقتوضحوثيقةالحقوقليان

مواثيقومعظم.الحقوقهذهانتهاكمنأيضاالحكومةوتمنع

والنشر،والعقيدةالتعبير،حريةإنسانلكلتكفلالحقوق

التجمع.وحق

عامالإنجليريالبرلمانرفع.الإنجليزيالحقوقميثاق

عرفإعلانا،مارياوالمل!!ةالثالثوليمللملكام968

الوثيقةجانبإلىيشكلوأصبح.الحقوقميثاقباسم

الضمانات(الحقوق)التماسالحقوقووثيقةالعظمى

حقوقاالحقوقميثاقويحددالإنجليز.لحرياتالقانونية

المملكةلشعبوثابتةأصليةوحرياتحقوقاباعتبارهامعينة

وفرض،العرشخلافةقضيةحسمكما.البريطانية

قانونيةعدمعلىونصدائمجي!شعلىوالإبقاءالضرائب

انتخاباتقياموكفل.البرلمانتصريحدونالقوانينتعليق

اخرإلىوقتمنالبرلماندأخلالتعبيروحريةحرةنيابية

الباهظةوالكفالاتالغراماتفرضالميثاقوح!

حقكذلكالميثاقكفل.الشاذةأوالقاسيةوالعقوبات

محلفين.هيئةبواسطةيحاكمأنفيالفرد

إعلانالفرنسيونتبنى.الفرنسىالحقوقميثاق

هذهوعمدت.ام978عاموالمواطنالإنسانحقوق

الحريةمثلالفرنسيةالثورةشعاراتترجمةإلىالوثيقة

حريةوكفلتمحدودةقوانينإلىوالإخاء،والمساواة

وقد.الشخصيةوالسلامةوالنشرالتعبيروحريةالعقيدة

الجمهورياتدساتيرفىهذاالإنسانحقوقإعلانضمن

الفرنسية.

رئيسمنبتفويضصادرإداريإشعارا!سميالييان

الدولة.مواطنيمنلأفرادمهمبقانونإعلاموهو،الدولة

وقدعفو.بيانفهوللمنشقينعفوايمنحالذيالبيانأما

البيانمايظهروعادة.رسميةلإجازةتعميماالبيانيكون

مطبوعا.

ماركس)كارلالاقتصادانظر:.الشيوعيالبيان

)الماركسية(.الشيوعية(،والشيوعية

فىوالبيان.البلاغةعلومأحدالبيانعلمصكلم.الييان،

يرفما:البلاغييناصطلاحوفىوالظهور،الكشفاللغة

علىالدلالةوضوحفيمختلفةبطرقالواحدالمعنىإيرادبه

البلاغةأقسامأحديعدالمعنىبهذا،والبيانالمرادالمعنى

يتكونالتيوالمباحث.والبديع،والمعانيالبيان:الثلاثة

هي:البيانمنهاعلم

معنىفىلآخرأمرمشاركةعلىالدلالةوهو.التشبيه

مثل:.المقدرةأوالملفوظةالتشبيهأدواتبإحدىالمعانىمن
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هى:أركانأربعةلهوالتشبيه.الشجاعةفيكمحمدخالد

وينقسم.التشبيهوأداة،الشبهووجه،بهوالمشبه،المشبه

ذأسكفمن،كثيرةأقسامإلىالأركانهذهبحمسبالتشبيه

مرسلا.تشبيهايسمىبالأداةفيهيصرحالذيالتشبيهأن

مؤكدا.تشبيهايسمىالأداةمنهتحذفالذيوالتشبيه

تشبيهايسمىالشبهبوجهفيهيصرحالذيوالتشبيه

يسمىالشبهوجهمنهيحذفالذيوالتشبيهمفصلا،

ووجهالأداةمنهتحذفالذيوالتشبيهمجملا.تشبيها

بليغا.تشبيهايسمىالشبه

المعنىفياللفظالممتعمالهىالحقيقةوالمجاز.الحقيقة

فيالأسدلفظ!اممتعمالالعربعندلهوضعالذي

أطفظاإسحادشيي!سونأنإمافهوالمجازأما.المفترسالحيوان

المجاز!صانفإن.أطفظاذاتفييكونأنوإما،غيرهإلى

هنآالمؤصتقالإذاكماعقليامجازاسميايإمعنادفي

نأيعرفانوالسامعفالمتكلم.الرطبالحرأنضج:إيمانه

فيالمجازثالىوإن.وتعالىممبحانهاللههوالحقيقيالمسبب

اللفظاستعمالهواللغويفالمجازلغويا.مجازاسمياللفظ

لهيصحوجهعلىالعربعندلهوضعالذيالمعنىغيرفي

الحقيقي.المعنىإرادةمنمانعةقرينةمع

الذيالمعنىغيرفيالمستعملةالكلمة.المرسلالمجاز

إرادةمنمانعةمسرينةالمشابهةغيرلعلاقةلهوضعت

منكثيرةعلاقاتالمرسلوللمجاز.أسهالموضوعةالمعنى

السماءمنلكمودنزل):تعالى!!ولهالمسببيةبينها:

أمخيث"،االإط!رعتمثل:والسببية.13عافر:رزقا!

يتماسا!أنقبلمنرقبةفتحرير):تعالىكقوأسهوالجزئية

فيأصابعهملجعلون):تعالىكقولهوالكلية3.المجادا،ة

وآتوا):تعالىكقولهماكانواعتبار7.:نوحاذانهم!

واجعل):تعالىكقوأسهوالآلية.2اصساء:ا!؟أموالهماليدامى

كقولوالحالية84.المتعراء:!الآخرينفيصدقلسانلي

الشاعر:

!رجهتأخرإذاللجبانقل

ناجيالجةشركمنأنتهل

.71ا؟شأ:نادله!فليدع):تعالىكقولهوالمحلية

الذيالمعمىغيرفيالمستعملةال!طمة.الاستعارة

المعنىإرادةمنمانعةقرينةمعالمشابهةلعلاقةلهوضعت

سيفا.يحملأسدارأيت:كقولكلهالموضوعة

الاستعارةأ-:رئيسي!تقسم!تإلىالاستعارةوتنقسم

)المستعاربهالمشبهبلفظفيهاماصرحوهيالتصريحية

بلفظصرحتسيفايحملأسدارأيتقولكففيمنه(،

وهي،المكنيةالاستعارةب-الأسد.اوهوبهالمشبه

مندشيءلهورمزمنه(،)المستعاردهالمشبهفيهاماحذ!

الشاعر:كقوللوازمه

عيونهالاحظتكالعنايةواذا

أمانكلهنفانحاوفنثم

بهالمشبهحذفثمبإنسادالعنايةالشاعرشمبهفقد

.العيونوهولوازمهمنبحتمىءأجهإرمزو

!ازءمعناهلازمبهوأريدأطلقلفظ.الكناية

كريم.أنهتعنيالرمادكثيرخالد:حصقولكالمعنىإرادة

عنكناية-أ:هيرئيسيةأقسامثلاثةإلىالكنايةوقنقسم

،الكرم:مثلالمعنويةالصفةهنابالصفةوالمراد،ع!فة

نأوضابطها.النحويالنعتوليمىوالجود،،والشجاعة

بالصفةيصرحولا،إليهوبالنسبةبالموصوفيصرح

تستلزمهاصفةم!صانهايذكرول!شنسبتها،المطلول!

،موصوفعنكناية-باشماد.كثيرخالد:!!وأ!ك

يصرحولا،وبالنسبةبالصفةيصرحأنضابطهار

صفةمكانهيذكرولكن،إليهالنسبةالمطلوبباطوصوف

الشاعر:كقولبهتختص

مخذبمأبيضبكلالفماربين

الأضغانمجامعوالطاعنين

بالموصوفيصرحأنوضابطها،نسبة!كنكظية-ج

مكانهايذكرولكنبينهما،أصسبةبايصرحولا،والصفة

بالعفة:امرأةيصفالشاعركقولتستلزمهاأخرىنسبة

بيتهااللوممنبمنجاةل!يت

حلتبالملامةمابيوتإذا

.الأدب،العربي؟علم،البديع:أيضاانفر

الصغير،البيانوتشبهمو!يقيةآلةالثدثاريالييان

طاقممعمنفردةكآلةأعيثارياالبيانعلىالعزفويمكن

والبيانمإلأوركسترا.أوالصغيرةالموسيقيةالفرق

لوحةوبهالبيانو.منوأخفأصغرمنفردةكآلةالقيثاري

يتراوحالمفاتيحمنعددعلىتشتملالمفاتيحلوحةتسمى

الأوتاراهتزازبوساطةأصواتاوينتج،مفاتيح3وأبين

الحجمفىالاختلافاتأ!ذهونتيجةالبيانو.مثلالعادية

وأصفىأوضحينئنغمةالقيثاريالبيانفإن،الآليوالتأثير

أجيانو.اينتجهااكتيتلكمن

هماالخشبمنقطعتينعبرالقيثاريالبيانأوتارتمتد

رقيقةخشبيةصفيحةعلىالجسرويثبت،والجوزةالجسر

وتصمغ.غرويةمادةطريقعنالصوتموجهةتسمى

ويحملالمفاتيحللوحةموازيايمرخشبيقالبعلىالجوزة

تنتقلاهتزازاتهفإنوتريتحركوعندما.الضبطمفاتيح

الصوتموجهةوتقوم.الصوتموجهةإلىالحسربوساطة

الشالالةوقاعدةجوانبإلىالاهتزازاتبنق!!ذلكبعد

الهواء.إلىومنهالصندوقتسمى



367والتبيينالبيان

مزودةكبيرحدإلىالصغيرالبيانوتشبهمو!ميقيةآلةالقيثاريالبيان

وهدهاللفاتيح،لوحةعليهامايطقوعادةتلاثة،إلىواحدمنبمفاتيح

بلوحتين.مزودةالآلة

العادةفىويتحركالأوتار،حركةبوساطةتنئالنوتة

وأالريم!منقطعةبوساطةوتركلويحركثلاثةأووتران

خشبيةقطعةمنالنقرريشةوتبرزالنقر.ريشةتسمىالجلد

المقبسيرتفعمفتاحاالعازفينقروعندماا!لقبس.تسمى

المفتاحالعازفيطلقوعندماالوتر.النقرريشةوتحرك

فإنهالوترالنقرريشةتلامسوعندما،المكبسيسقط

،اللسانيسمىالخشبمنمحورعلىالخلفإلىيتأرجح

عنالوتروشوقف.ثانيةمرةتحكهأنبدونالوترويمر

علىالموجودةاللمس)وسادةالموهنبفعلالاهتزاز

(.المقبس

ثلاثأوقطعتانفيهاالقيثاريالبيانأنواعومعظم

لتحريكتستخدموهى،المسجلاتتسمىخشبيةقطع

معالاتصالخارجأوداخلمنالمقابسمجموعة

منواحدةمجموعةغالباوتعصالأوتار.منمجموعتها

،الأصواتباقيمنأعلىهوالذيالثمانيةصوتالأوتار

.الصوتإلىالنعومةلإضافةاستخدامهويمكن

الرالغالقرنفيمرةلأولالقيثاريالبيانظهروقد

القرنوبنهاية.اخترعهمنأحدلايعرفولكنعشر

السالغالقرنوأثناء.شائعةالالةأصبحتعشرالسادس

والفلمنكيونالإيطاليونالحرفيونالعمالقامعشر،

وفي.المنفردينالعازفينليرأفقبسيطقيثاريبيانبصناعة

البيانعلىالموسعيقيونعزف،الميلاديعشرالثامنالقرن

المؤلفينومن.بالزخرفةالغنيالمزدوجاليدويالقيثاري

باخسبيستيانجوهانالقيثاريالبيانلموسيقىالمشهورين

فريسكوبالدي،جيرولامو،كوبرينولويسوفرانسوأ

سكارلاتي.ودومينيكو

يحلالبيانوبدأ،الميلاديعشرالثامنالقرننهايةفي

بعضاستعادالقيثاريالبيانلكنالقيثاري،البيانمحل

العشرين.القرنمنالأربعينياتمنذالموسيقيةالأهمية

نسوا،فرا،كوبرينبمالموسيقىلبيانو؟ا:أيضانظرا

.باخدومينيكو؟،رلاتىسكا

وقد،الجاحظمؤلفاتأهممنكتابوالتبيينالبيان

بماالجاحظوعددواد.أبيبنأحمدالوزيرإلىأهداه

مؤسسالعربيالبيانعنمعرفةمنالكتابهذاضمنه

الجاحظ..انظر:العربيةالبلاغةفيالبحث

أنواعيشملحيث،واسعبمفهومالبيانالكتابيتناول

في،يعالجكماوعقد،وخطوإشارةلفظمنالدلالة

إلىالأشياءتحولوإمكانيةالنصبةأوالحالدلالة،مصطلحه

حينتخصصئاأكثرضربإلىذلكمنوينتقل.علامات

الاستعماليتجاوزثم.باللغةالدلالةيعنيالبيانجعل

الكتابهمجعلهالذيالأدبىالاستعمالإلىاللغوي

مكانتهامبرزاالخطابةعنتحدثكما.عنايتهوموضع

خطبعندوتوقفالخطباء،وأهموتاريخهاوأنوأعها

.بعدهمنوالخلفاءلمجهممرالرسول

أداءمنتمكنهالتىالخطيببصفاتالكتابعني

النطق.جهازعيوبذلكفيبما،تعوقهالتيرتلك،مهمته

فىبهايستعينالتيوالأدوأتالخطيببزياعتنىكما

منبنصوصذلككلوأرفق.والعصيكالخاصرخطته

والبلغاء.الخطباءلكبارالخطب

إلىألانتقالالموضوعاتهذهكلفىحديثهويرافق

نقيضهعنتحدثوفضلهالبيانعنتحدثفكماأضدادها،

الج!منأضدادهموعنالبلغاءعنوتحدث،الصمت

إليهم.ومنوالمجانينوالحمقى

والخطابةوالبيانبالبلاغةالحفاوةالدارسينبعضيجعل

انتقاصهمفيالشعوبيينعلىالردمننوعاالكتابهذافي

هذاويرون.فضائلهممنكثيراوسلبهم،ومعارفهمالعرب

استطرادمنالكتابهذافيالتأليفمظاهرلبعضمفعسرا

بماالعصا،عنكحدلمجه،الموضوعاتبعضفىوأستفاضة

الردهذافيفرغبته،الأساسيالكتابموضوععنيخرجه

وفضلا.للعربمعرفةشبتممالهمايعنعرضإلىتدفعه

أنهفىالعربىالأدبلدارسيال!صابهذاأهميةتبدو

مرحلةيحفظكما،والبيانالبلاغةفيالسابقينآراءيحفظ

البلاغيبالبحثوصلتهاللبلاغةالعربيالدرسمراحلمن

وهو.الهنديةواليونانيةوكالفارمسية،الأخرىالثقافاتفي

والبلاغة،البيانهوواحدلموضوعمعالجةثالثةجهةمن

وشعرية،ونثريةخطابيةنصوصمنماحفظهإلىبالإضافة

العربي.التراثعيونمنتعد
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فمصنوعةالسودأءأما،العاجمنمصنوعةالبيضاءوالمفاتيحالأصواتتحدث،مفاتيحلوحةذاتموسيقيةآلةالمجالو

.الأبنوسمنويصدرالأوتار.علىمبطةصغيرةمطارقضرببفعل

الآليةالأجهزةمندقيقةمجموعةتنقلالأداء.جهازقورنماإذا،المومسيقيةالأصواتمنكبيراعدداالبيانو

يضربوعندماالأوتار.المفاتئإلىلوحةمنالحركةعدةيعزفأنالموسيقارويستطيع.الأخرىالالاتبمعظم

الوتربدورهاتضربفإنهاالمطرقةمحركاالمفتاحالموسيقاروبسرعةالاختلافواسعةوانخفاضعلووبدرجاتأنغام

أداءأجهزةوتتكون.النغمةعنهاتصدرذبذباتمسببةيضرباكتيمالشدةعلىالنغمةعلودرجةوتعتمد.فائقة

الخشب.منمصنوعأغلبهاجزء00047مراجيالوامنانواعلعدةمهماوالبيانو.المفاتيحعلىالمومميقاربها

المفاتئلوحةتحتموقعها(.)البدالاتالدواساتالموسيقىالكلاسيكيينالمؤلفينمعظمكتبوقد،الموسيقى

ويستعمل.النغماتنوعيةلتغييروتستعملالبيانو،أسف!الذيالبيانوعلىالعزفأوالمشتركأوالمنفردللعزف

البيانوآلاتمعظمتتضمن.بقدميهأسدواساتاالعازفمولمسيقىلعزفكذلكالبيانوويستعمل.الغناح!يصاحب

اليمين،لجهةيكونالذيالوترذبذبةتخفيفدواسة.الأخرىوالأنواعوالروكالجاز

وتتضمناليسار.لجهةيكونالذيأ!سوتاخفضودواسةاليدالوأجراء

ذبذبةتخفيفأداةلرفعدواسةأيضاالبيانوآلاتلعف!الأوتارا-أ:رشسيةأجزاءسبعةالعاديللبيانو

.العازفدحتارهأ!ذا-111

-ي!رادواسات-4ا،داءاجهزة3المفاتيحلوحة2-

الشديتحملمتينإطارإلىالبيانويحتاجالاطار.---

سء.الصسدوث7-الصو!أ!حه6-الإطار5-)البدالال!(

الحديدمنمصنوعهورالاوتار،شديسببهذي11أ!ائلاوترا022منأكثروللبيالوالفولاذ.منتصنعالأوتار.

16ر...يقاربماالجذلبتصدرمنإلىشحم!!.حهدكحمفىنعفا88مننغماءواحذاليعطيمضبوطمنهاكل

علىتساعدالخش!منرقيقةلوحة.الصوتالوحة.سم02و.51بيناطوالالاوتاروتتراوخ،الموسيقيةالنوتة

.صء-..يعطيهاالتيالنغملدرجةتبعاتصاعديةبطريقةمرتبةوهي

تمعوهيالبيانو.أولاردبذبال!!دتهالذيابصوتتعزيزأونغمةنصفمقدارهابوحداتاليمينإلىاليسارمنبدءا

خشمىصندوقذاتالسيانوآد!تمعظممباتحتالممندوصموتاأخفتاليسارعلىالطويلةوالأوتار.خطوةنصف

..?ءكللمالاوتارأما.الخافتالعميقأ!وتامجموعةوتكون

.الصوتولوحةواللإطارالادأ!واجهزةالاوتاريغطيالعاليةالنغمةذاتالأوتارفهياليإت،بجهةالقصيرة

البيانو.وزنيتحملخماقوياالصندودتىيكونأنويحب.الطبقةالعاليأصوتامجموعةوتكون

البيائوالاتأئواع،مرتبةاللوحةعلىمفتاحا88أطبيانو.المفاتيحلوحة

الكبيرالبيانو-أ:هيللبيانوأنواعأربعةهناكوعادة.الي!تإلىاليسارمنتصاعدثاترتيباالأوتار،مثل

الإلكترونيالبيانو4-الاليالبيانو3-القائم2-البيانو.أبيضمفتاحا52وأسودمفتاحا36هناكيكون

لثائغالقاعنوايى.الإلكترونىوالبيانوالآليوالبيا!اغائماالحيانوهي-الكميرالميا!دحا!-للبياسالرئيسيةاعالأ!:الرئيشةالبيانوأنواع

البيانويصدربيمما،ثقوبذاتالورقمنلفةبتحريكالموسيقىالآلىالبيانوويصدر.حجمها!كحغرالممارلفيالاستعمال

إلكتروديا.الموسيقىالإلكترونى

لإلكترونيالبيانواالآلىاليانوالقائم(لبيانو)االعموديلبيانوا
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حيثمنالأربعةالأنواعهذهوتختلف)الكهربائي(.

مختلفة.لأغراضتستعملأنهاكماوتركيبها،أحجامها

أوتارهوتكون،أرجلعلىمركببيانوالكبير.البيانو

ثمناوأغلاهاوأكبرها.للأرضموازيةفيهالصوتولوحة

.م72.وطولهالكبيرالحفلبيانو

أقلوهو،العموديالبيانوكذلكيسمى.القائمالبيانو

منجودةأقلأنغامهأنكماالكبير،البيانومنحجما

الكبير.البيانو

لفةبوساطةويعملالئا،الموسيقىيصدر.الآليالبيانو

الختلفةالنغماتمعتتوافقمعينةثقوبذاتالورقمن

ثقوبذاتأسطوانةفوقتتحركوهي،المومميقيةللنوتة

الهواءامتصاصعلىيساعدهامماالهواء،منمفرغةصغيرة

لفةعلىالتيالمتطابقةالثقوبخلالمنالمضغوط

بدورهاتضربالتيالمطارقالمضغوطالهواءويحرك.الورق

الموسيقى.محدثةالأوتار

لمومميقىويستعمل)الكهربائي(.الإلكترونيالبيانو

بهاليعستالإلكترونىالبيانوانواعوبعض.والروكالجاز

البيانومنالنوعوهذاإلكترونئا.الصموتتصدربلأوتار،

الحجم.صغير

تاريخيةنبذة

منها:البيانو،آلةسبقتموسيقيةالاتعدةهناك

البيان(،وترية)الةالكلافيكورد)السنطور(،القانون

فياخترعالذيالقانونالالاتهذهوأقدمالقيثاري،

الأوسط.الشرق

الموسيقيةالالاتصانعاخترع،أم907عاموفي

مفاتيحلوحةذاتالةكريمستوفوريبارثولوميوالإيطالي

عامكر!ستوفوريبارثلوميواحترعهعهدا.الأقدمالبيانوالبيانوفورت

.أم072عامالصورةفىالذيالبيانوهذاصنعوقد.أم9،7

اذالقيثاريالبيانوسماهابالمطارقأوتارهاتضرب

كريستوفوريالةسبقتوقدوالمرتمقالرقيقالصوت

الحديث.البيانو،هذه

اللالةتلكالموسيقيةالالاتصناعمنالعديدطور

عشرالتاسيعالقرنوأوائلعشرالثامنالقرنأواخر

أجرى،الميلاديعشرالثامنالقرننهايةففيالميلاد!ن.

ذإالبيانو،علىتحسيناتعدةبرودوودجونالإنجليزي

عنوأغنىارتفاعاأكثرأنغاماتصدرآلاتهأصبحت

سبيستيانالفرنسيصممأم،821عاموفىسابقتها.

مطارقأداءفيهطورجهازوهو.المنفذينذاسماهماإرارد

إطارباختراعالأمريكىبابكوكالفيولروأعقبهالبيانو.

جمعام،855عاموفي.ام825عامضخمحديدي

بيانوفيالاختراعاتهذهكلشتاينويإيهنريالألماني

الحالي.الكبيرالبيانويشبهواحد

فىالكلاسيكيةالبيانوموسيقىمؤلفيمشاهيرومن

يوهانس،بيتهوفنفانلودفيغ،الميلاديالعشرينالقرن

فرانز،ليعستفرانز،هايدنجوزيف،شوبانفردريكبرامز،

مشاهيرمنبعضهمكانوقد.شومانروبرت،شوبرت

.موزارتأماديوسفولفغانغ،ليمست،شوبانمثل،العازفين

إضافةأجلمنالبيانوالةعلىالتحسيناتاستمرت

صوتبتضخيمكرامبجورجقامحتى،الأنغاموتحصين

كهربائيا.البيانو

فلاديميرالعشرينالقرنفيالبيانوعازفىأشهرمن

كليبورنوفانبوسونيوفيروشيوبارينبويمودانيلأشكنازي

وجونهورفيتزوفلاديميرهيسمايراوالسيدةجولدوجلن

وسيرجيبروكفييفوسيرجيأوغدونوجونليل

ويلاحظ.سيركينوردولفروبنشتاينوآرثرراخمانينوف

بروكفييف،،بوسونيمثلهؤلاءمنعدداأن

أيضا.الموسيقىمؤلفىمنكانوا؟راخمانينوف

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

الكلاسيكيينالبيانووعازفيالموسيقيينتراجم

حون،كيجكلود،وبوسيدجنسإ،دروسكيلا

كيلمشي،موزيو،سيرجيراخمانينوفحان

فرالز،ليمستفاسيليفيشبيلا،بارتوك

جيمس،ليمينموريس،رافيلدانيل،بارنبويم

فولفغانغ،موزارتروبنشتايى،أنطونيوهانسبرامز،

أماديوسجريجورسيرجي،لروكفييص

حوزيف،يددهاكارل،زيرنىسرجيفتش

بول،هسديميثكميلساس-سانأندريهبريف!،

يميرفلادهورفيتز،فردريك،شوبانلودفئثان،بيتهودن

مايراالسيدةهيس،فرانسواالكونت،بيري

بيترلزلرا،شوبرتواردإد،جريج

رولرت،نشوماجورج،حيرشوين
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البيانووعازفىالجازموسيقيتراجم

رخحو،ي!شوحيرل!صتا،ييهرقولدا،دليمحتوإ

ترآ،يتومتايهرلدأ،يمرلر

صلةذاتأخرىمقالات

الكلا!يكوردالقيمارياجيادا

لمعمةااصسمصورا

تح!-ا،بأزرارتعم!موسيقيةآلةاوولواب

أضامرارعشرالسادسالقرنينبينماالفترةفيشائعةكانت

إ،تآتشبهالصغيرالبيانوآلاتمعظم.الميلادي!تعشر

أش!ظأ!ا.فيفتختلفالأخرىالأنواعاأما.الفخمةالبيانو

صوتهاأنغيرالقيثاريالبيانمثلالصغيرالبيانوآلةوتعمل

يم!شس!جةأوتارأ!مغيراالبيانوولاأسة.قوتهبنفسليس

مفتاحيكونعندماالجلدمنبقطعأوباشي!قعليهاالعزف

.مضغوطوضعفيال!لة

حاتبوطبيعةأصمعاأم(.629)1877وليمبيب،

صالمثيرةل!ضاباتهاسعةرشهرةاكتعسبشهير.أمريكي

أجحاراأعماقفىأ-صشفيةارحلاتهرالاستوائيةالغابات

لأمسؤرأصبحي!.أضدرجاطيوربخاصةأطيوراعنودراساته

عاملنيويوركالحيوانحمعيةفيالطيوردراسةقسماعن

الاستوائيةالأبحاثقسمإنشاءديوأسهما.أم998

القسم.لذلكمديراأصبحثم،أم619عامبالجمعية

غيانافيبورنيوإلىكشفيةبرحلاتبيبقام

ومنوترينيداد.عايانا(باسمالآنتعرف)اشتيالبريطانية

عمقعلىأم(،)189الغابةسلامالعديدةمؤأ!اته

غواصةفىمغامراتهيصفوفيهم(.1)349ميلنصف

أعماقكتابأيضاألفكما.الأعماقكرةتسمى

الخلجانكتابأم(بم)289الاستوائيةالبحار

فيليبوليماوأ!دام(.)949العاليةالغابةأم(،)42!

.نيويوركبمدينةبروكلين

.بيبرسلظاهرا:لوا.بيبرس

كاتباكانأم(.307-1)633صمويل،بيبس

صورةأصشهيرةايومياتهوكانتح!صميا.وصسؤولاإنجليزيا

التاريخمنمثيرةلفترةحياوتسجيلاحميمةذاتية

لتطويربهقامالذيبالدورأيضابيبسعرفوقد.الإنجليزي

نية.البريصاأالبحرية

مأ966إلىأم066منالفترةيومياتهتغطي.يومياته

بإدارةكاتبايعملنحطعمدماحياتهمنمبكرلجزءوتعرض

رموزشكلفىاليومياتوصاغ.البريطانيةالبحرية

والجملوالكلماتال!ختزالبينماجمثيهااصطلاحية

منمبتسرةتعابيرإلىبالإضافة،أجنبيةبلغاتالقصيرة

الشخصى.إبداعه

ورغبته،متناهيةبدقةاليوميةحياتهتفاصيلليبسسجل

واهتمامه،والمسرحبالموسيقىشغفهووصم!الثراء.في

وظيفتهعنتحدثحصما،الفنيةواللوحاتالكتببجمع

كلاليومياتوتسجل.نجاحمنحققهبمازهوهرالعمومية

فىالنميمةإلىأ!لومامنبدءاأشياءمنشضوأسهأثارما

الثاني.تشارلزاهلكبا،!أ
تكونأناليومياتكتابةم!يقصدبيب!ي!سون!ا

عنالحديثفىأسهبلذلك،العامةجماهيرتقرؤهامادد

منالكثيربتسجيلبيبسوقام.معهودةغيربصراحةنفسه

السابعالقرنمناسشينياتفيوقعتالتىالمهمةالأحداث

ايلأحداثاليومياتفيووصففيها.شاركالتيعشر

،المهوللندنوحريق،الطاعونوباءانتشارإبانالمثيرة

أبرزولعل.وهولنداإنجلترابيننشبتأشياالبحريةوالحر!

التيالقانونيةمداولاتههيمدوناتهمنأسذاكرةبايعلهتما

تعرضعندماالمحكمةفيالبحريةمجلمم!عندفاعاصاغها

برلمانية.لجنةأثارتهقانونيأ!عنالمجل!ى

بصرهبدأعندماايى!طتحتابةعنبيبستوقف

بينماالفترةفيمرةأولالعم!!ترجمةوتمت.يضعف

الطعةأما.موجزةطبعةفيونشرأم،9181-822

خلالمجلداتتسعةفينشرتفقدلليومياتالكاملة

.أم769-0791بينماالفترة

جامعةفيودرسلندنفيبيبسولد.حياته

عامالبحريةديوانفىللتشريعكاتباتعيينهوتم.كمبردج

منأقربائهأحدمونتاغيوإدواردالسيرمنبإيعاز،م0661

مجلسفيمكاناالوظيفةلهوأفسحتالنفوذ.ذوي

صارأنودأبهومثابرتهقدراتهبفضللبتوما.البحرية

ال!دارلين.أكفأ

قيادةلديوانس!تيرابيبسعين،أم673عامفي

تطورتوقد.للبحريةالفعلىالرليصرجعلهمماالبحرية

وتوجهعاليةكفايةذاتمؤسسةأىإعهدهفيإدارتها

نمتالإصلاحاتمنكثيربإدخالبيبسقامفقد.مهنى

عددافشملت،وصغيرةكبيرةكلفيبالتدقية!شغفهعن

البحريينالضباطتوظي!بيماتماتراوحتالأعمالمن

المرافأ.وصيانة

الجمعيةرأسكما،مراتعدةالبرلمانبيبعه!خدم

فيوظيفتهوفقد.أم685و1684عاميشىالمدصة

عامالثانيجيمصالملك!سقوطبعدالبحريةديوان

،1)967الملكيةالبحريةمذكرات:فكتب،أم688

.أم096عامفىنشرتالتىأم(688
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التىوالمقالاتالكتببأسماءقائمةالبيبليو!جرافيا

نهايةبالمراحميسجلعادةويوجدمعينا.موضوعاتناولت

سجلويوضح.الطويلةالمقالةأوالجيدالمدرسيالكتاب

معلوماتتعطيهالتيالأخرىالمؤلفاتللقارئالمراجع

المراجع.ثبتأيضامعانيهاومن.الموضوععنإضافية

التيالكتبقائمةأيضاالبيبليوجرافيامصطلحيعنى

منكثيرفيالقائمةهذهوتوضعمعينكاتببتأليفهاقابم

فيبيبليوجرافياكلمةوتعني.الكتابمقدمةفىالاحيان

الكتب.نسخأوكتابةاليونانيةاللغة

تصفالحاليالعصرفيالبيبليوجرافيامننوعهنالك

توضحفهي،الوقتذاتفيقائمةفيوضعهامعالكتب

الطبعاتعددذكرمع،إعدادهوكيفيةالكتابموضوع

جمعهواةويقضى.للكتابصدرتالتي-وجدتإن-

الكتبتصفالتىالمراجعثبتقراءةفيالساعاتالكتب

قيمتها.وتبينالنادرةالقديمة

تاريحية(.)نبدةبكينانظر:.لييلع

الرمليةالشواطئسطمحتحتيعيقمحارالبيبيس

شكلعلىالمفرودةبعضلتهويحتمي.مباشرةالمنحدرة

أوتاد.شكلعلىمصراعينمنأصدافهوتتكون.لسان

جنوبيمنالممتدةالمنطقةفي-بأسترالياالبيبيسويوجد

فيوكذلكأستراليالغربيالجنوبيالساحلإلىكوينزلاند

.نيوزيلندا

المسكن.ان!:.لبيتا

الولاياترئيسلإقامةالرسميالمقرالأبلصالبدت

الشهرةذيالقصرذلكفيويعملالرئيسويعيش.المتحدة

البيتويحتوي.العاصمةواشنطنفيالكائنالعالمية

يديرالتيالمكاتبوعلى،الرئيسعائلةسبرعلىالأبيض

وقد.الرسميةالمتحدةالولاياتشؤونومعاونوههومنها

القصر.هذافيالأهميةبالغةالقرأراتبعضاتخذت

قطعةوسطغرفة132منالمكونالأبيضالبيتيقع

مميزجمالىتخطيطذاتهكتارأتسبعةمساحتهاأرض

علىالمبنىعرفولقدبنسلفانيا.طريق0016رقمها

الأبيضالبيتباسمعشرالتاسعأغرنافيالشعبيالمستوى

بهالمحيطةالأحمرالطوبمنالمبنيةالبيوتكانتحيث

منالمبنيةجدرانهبياضشدةواضحبشكلتعكس

الرسميالاسمال!مر،كانأولفيولكن.الجيريةالأحجار

!ى.دي.واشنطنالعاصمةفيبنسلفانياشارععلىيطلالأبيضللبيتالشماليالمدخل
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باسمذلكبعديعرفصارثم،الرئيسبيتهوللقصر

مأ109عامحتىالتسميةهذهواستمرت.الرئاسةقصر

الاسميكونأنع!ىروزشلتتيودورالرئيسوافقحينما

أهمأحدالقصرويعدالأبيف.البيتللقصرالرسمي

،عامكلففى.المتحدةالولاياتشىالسياحيةالمزارات

القصربأرجاءزائرالمليونونصفمليونمنأكثريطو!

بعفرنريارةالشعبلأفراديسمححيثللجمهور،المفتوحة

الأسبو.أياممعظمصباحالأبيضالبيتحجرات

الخارجمنالأبيضالبيت

مترا.26ويرتفعمترا53بطوليمتد.الرئيسيالمبنى

وذفسيحرواقيوجدالقصر،منالجنوبيالجانبوعلى

.طابق!تلارتفاعمتباعدةوأعمدة،استدارةفيتنحنيحافة

المدخلهوالشكلمرلغرواقيوجدالأيسر،الجانبوعلى

قاعتانتمتدوالغربىالشرقيالجانبينوعلىللقصر.الرئيسي

يش!صل،رتفاالامنخفضيدهليزينشكلعلىطويلتان

أ!.الأواالطابهتشىأطتنزهطويلتينشرفتينأرضيةسقفاهما

الحاصةأضجهيزاتواالغرفةمنهماأمخربيةاالشرفةتحتوتقع

تحتيمإلمعسرحبينما،الأبيضالبيتصحافةبرجال

الشرقية.الشرفة

الشرفتين.نهايةفييقعان.والغربيالشرقيالجناحان

كما،ومعاونيهالرئيسمكاتبعلىالغربيالجناحويحتوي

علىفيحتويالشرقيالجناحأما،المجلسغرفةعلىيحتوي

العسكريين.الرئيسمعاونيمكاتب

حديقةاسبمعليهايطلقما.كثيراالجنوبيةالقصورحديقة

الاشجارمنالعديدعلىالحديقةهذهوتحتوي.الرئيس

الأبيضالبيتساكنوبزراعتهاقامالتيوالشجيرات

المجنوليةأشسجارالجنوبىالرواقتظللفمثلا،.السابقون

.جاكسونأندروالأسبقالرثيسزرعهاالتيالمشهورة

الداخلمنالأبيضالبيت

الجناحعبراللأبيضالبيتالزواريدخل.العامةالقاعات

خمسبرؤيةإلالايسفلهماشوارومعظم.للمبنىالشمالي

هذهولكنالقصر.منالأولالطابقفيتقعفقط،قاعات

الداخل.منكلهالقصروأناقةلجمالعنواناتعتبرالقاعات

منالغربىالجزءنهايةفيتقعالرسميةالطعامقاعة

جرىوقد.واحدةدفعةضيفاوأربعينلمائةوتتسعالقصر

.أم209عامالقاعةهذهتجديد

عاممطل!تمافترةطرازمنبأثاثمؤثثةالحمراءالقاعة

اللأحمر.بالحريرمبطنةوجدرانهاأم083و0181

يستقبلالتيالرئيسيةالاستقبالقاعةالزرقاءالقاعة

1817عامىبينماالفترةأثاثهاويمثل،ضيوفهالرثيسفيها

يشغلكانالذيمونروجيمسالرئيسكان.أم825و

معظمباختيارقامأتياهوالفترةتلكفىالأليضالبيت

الشكل.البيضيةالحجرةهدهأثاث

مابينالفترةفىوتجديدهاترميمهاتمالخضراءالقاعة

المواريبالحريرجدرانهاوكسيتأم481و0018عامى

صائ،فايفدنكاناصرازمنفهوأثاثهاأما.الفاغالأحضرا

الثامنالقرنأواخرفيعاشأ!ذياالمشهورأاللأمري!حمطاالأثاثا

.الميلاديعشرالتاسعأغرناائ!وأرعشر

يبلغحيثالأبيضالبيتحجراتأكبرالشرقيةالقاعة

إلىالضيوفويدعى.مترا2.11وعرضهامترا42طولها

جددتوقد.الرسميةالعشاءحفلاتبعدالشرقيةالقاعة

.أم209عامأغاعةاتلك

عدةأيضاالأبيضالبيتيضم.الخاصةالحجرات

مكتبهوهيئةوضيوفهوعائلتهالرئيسيستعملهاحجرات

استقبالقاعةالأرضيالطابقفيشم!!.يوميةبصفة

الرسمية،المناسباتفىمدخلاتستخدمالتىأ!دللوماسي!تا

طبيبومكتبوالمكتبةالمطبخحجراتعلىيشتملكما

الم!صتبة.أمينومكتب،الأبيضاالبيت

المعيشةحجراتعلىفيشتمل،التانيبقالصاأأما

وقاعةلنكولنالرئيسوتمحجرة.وعائلتهبالرئيسالخاصة

أيضا.الطابقهذافيالملكةوحجرة،المعاهدات

وسكنالضيوفحجراتالثالثالطابقيشمل

للعبةخاصملعبأيضاوفيه.الأبيضالبيتفيالعاملين

السينمائي.للعرضودارمسباحةوحمام،البولينغ

الأبيضالبيتعنتاريخيةنبذة

ووضع،أم297عامفيهالعملبدأ.علىالأالمبنى

جيمسالمولدالأيرلنديالمعماريالمهندستصميمه

أعدتهامسابقةفيفازقدتصميمهوكان،هوبان

شكلفىالمبنىوأقيم.الغرضلهذاالفيدراليةالحكومة

الكلا!ميكىالبالاديوطرازإلىينتميبسيطجورجياني

عشرالثامنالقرنفىأوروبافيسائداكانالذي

وخطوطهالقصررسوماتهوبانواستوحى.الميلادي

والمعروفدبلنفىالأيرلنديالبرلمانمبنىنموذجمن

.هاوسلينسرباسم

البيتسكنمنأولوزوجتهآدمزجونالرئيسكان

يكنلمالبيتأنإلاأم،008عامذلكوكانالأبيف،

وزوجتهادمزالرئيستعرضولذابعد،لناؤهاكتم!!قد

تستعملكانتأدمزالسيدةإنحتى،المعاناةمنلكثير

فترةخلالولكنعائلتها.ملابسلتجفيفالشرقيةالقاعة

جميلاالأبيضالبيتصار،جيفرسونتوماسالرئيسإدارة

المهندسبمساعدةجيفرسونالرئيسقامفقدومريحا،
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المبنى.داخلالرئيسيةالحجراتتبينكما،الخلفمنالأيضالبيتالنماذجهذهتوضح

الأرف!ي:الطابق

*الزرقاءالقاعة-أ"الأولالحرائط"الطمابققاعة-6المكتبة-أ

الجنوبيةالشرفة301الأرضىالطمابقدهليز-2

*الحمراءالقاعة-11:الأولالطابقالفضياتكر!-3

الىصمية*الططمقاعة-21*الشرقيةالقاعة-7الصينيةالقاعة4

العائليةالطعامحجرة-31*الحصراءالقاعة8!ميينالدب!وطاستقبالقاعة-5

للروارمم!وحةححراتءبر

!!!--6يفيكا!!!!بب--فيبم،!بربهع!!!لأورأإر؟-ص؟رر7كا!ء1ع

لأ77/!ر-س!ص-ءأحم!---ير

!حصمم!"!*3لم!*،كثمماولرء!يهثثرجمئب!خيهمج!شغئم!"صسلأف!لا
يم11كار9،+-/!،بركا!*ث+"كاسس*

!2محبجهـحش!بحبحيمح!بهياحم!!+-*ال!كا--س+---كاكا!--ر7ص--!-يرترص3قيء-3كل!فيقي*ءقيبم7!ا

!3-كا1رلم!+ءشث!بمرز-سش-كا

!؟--ء--س--ص-!شضتق!+كاررء!خس*-سكاكأى-3
ىرحيرمحهييهححبيمبر9ر!-!ص*ء

؟!!-ط!6أ!ص!!غ*ول،؟س3ءلا7،3!كا-قيلا،رع

س--37ر-ا؟ضذ4!!ف!!ع*-ير-+س.3

33ج+س*!!س!ء-س!+

بعد.فيماأضيفااللذينوالجناحينالأعليالمبنىتبيننماذج

الرئيسىالمبنى-3الشرقيالحناح-أ

بالصحافةخاصةغرف-4بالعائلةخاصةللعرضدار-2

الداحلية*الصالة-41

المدخل3صالة-15

الرئيصمكتب-5

الرئاسةجناح-6



بغدادفىالحكمةبي!374

رلحسوماتمنالكثيربتنفيذلاتروبهـ.بنيام!تالمعماري

الجانبيننهايةعندشرفتينأضافكما،الأصليالتصميم

والغربي.الشرقي

إبانأم،481عامأغسطر24فيالجديد.المبنى

البريطانيةالقواتقامت،أم281عامحرباندلاع

ماديسونجيمسالرئيعرواضطر،القديمالقصربإحرات

جديد،منالبيتبناءأعيدوقد.للهربدوليوزوجته

عامفيفيهللإقامةوزوجتهمونروجيم!رالرئيسوانتقل

عشرالتاسعالقرنمنالعشرينياتوفي.أم817

الشماليةالشرفتانأغصراإلىاضيف،الميلادي

والجنوبية.

روزفلتتيودورالرئيسأمر،أم209عاموفى

أضافكما،الشرقيةالشرفةبناءوإعادةالمبنىلترميم

قام،ذأ!كوبعد.الغربيةللشرفةألمجاورالرئاسيالجناح

وأضافأخربىاالجناحبتوسيعروزفلتفران!صلإتالرئيس

الجناحبتومميعأيضاقامكماداخليا،سباحةحمامإليه

الشرقي.

وترميماتإصلاحاتتمت.والتجميلالبناءإعادة

ترومان.سهاريالرئيص!رئاسةفترةإبانللقصرواسعة

علىالقائمونوالمشخدم.أم529إلى4891عاممن

لتقويةالمسلحوالإسمنتالصلبالإصلاحاتتلك

تنبئدرجةإلىتدهورقد!!انالذيانرئاسةقصرهيكل

دوراليصبحالثالثالطابقبناءاستحملوقدبالخطر.

أضانياننأطاباشرفةالجنوبىالرواتأإوأضيفكاملا

تحتبهتأ!إاتوسيعوتم.الخاصالرئيسلاستعمال

132إفي21ءمنالقصرغرفوارتعكدد،الأرضي

الأمريكياللشعبالمعروفةالتاريخيةالقاعاتل!ش.غرفة

إدارةعهدحتىأساسيتغييرأيدونكانتكمابقيت

عامالرئيسزوجةعينتعندما،كنيديجونالرئيس

غرفتصميمبإعادةلتقوم،الجميلةللفنونلجنة619،1

،العامنفسوفيأصلا.عليهكانتماإلىالابيضالبيت

ونشرلإعدادالتاريخيةالأبيضالبيتجمعيةأسعسعت

تاريخيةأثاثقطعوشعراءالقصرعنإرشساديةكتب

م!ضبةلتزويدللمكتبةلجنةتكونتكما.الأبيضللبيت

عبرالأمريكيالف!صتمثلالتىبالكتبالأبيضالبيت

.تارلإلبلاد

أساسيةتغييراتحدثت،نيكسونالرئيسعهدفى

،أم079عاممنفالتداء.التاريخيةالمبنىغرففيأخرى

الاستمرارمهمةعاتقهاعلىنيكسونالرئيسزوجةأخذت

تصميملإعادةجهود،منكنيديالرثيسزوجةبدأتهفيما

أصاسعاالقرنفيعليهكانتماإلىأ!بيضاالبيتغرف

.الميلاديعشر

العربوعندالعدومانظر:بعداد.لمحيالحكمةبيت

اللغوية.المجامع)ا!قدمة(بمالمسلمين

اللغويةالمجامعانظر:توس!.لمحيالحكمةبيت

ا!ري(.االمعر!فيأطعوصةا)اطؤلسسات

الدقيقبالأثاثمزدحمصغير،لمنزأ!نموذجالدمىييت

منالعديدفيهاللعبإنىيميل،الاخرىالمنزليةوالأدوات

بعضفيالراشدونيستمتعكماالصعار.والأولادالبنات

باعتبارهاوتأثيثهاأجيوتاهذهببناءخاصبشكلالدول

الناسعاشكيفالدمىليوتمنونتبين.الهوايةمننوعا

الموسرينللراشمدينللدمىبيتأولبناءتموقد.ا!افمىصى

البيوتتلكمنوالعديد.الميلاديعشرأحسابعاأتحرنافى

تؤثثالبيوتتلكلتوحطأكثر.أو،مترينارتفاعهيبي!

بنفسوالفضيةالصينيةوالتحفوالصورالجمي!أ،ثاتبا

أصحابها.منازلبهاتؤثثح!التا!أ!ريقةا

لبيوتمقصوراتيمتلكونالهولنديينمنأس!شيراوكان

تحلكثيرةحجراتولهاالخشبمنتصنعكانت،الدمى

بيوتمقصوراتبينومن.الأدراجمحلأوالأرففح!ل

مأ067عامأقيمالذيأوترختدمىبيتالشهيرةالدمى

برانت.بترونيلاهىهولنديةلامرأةبنىآخربيتوكذا

بأوترخت،المركزيبالمتحفأوترختدمىبيتويوجد

فيريجكزمتحففىبرانتدمىبيتيوجدحما

بهولندا.وكلاهما،أمستردام

القرنخلالبريطهانياشيتلكالدمىبيوتعرفت

عنالإنجليزيةالدمىبيوتوتختلف.الميلاديععثىرأضامنا

الخارجمنتبدوالإنجليزيةالبيوتأنفيالهولنديةنظيراتها

بيوتتسمىوكانت.حقيقيةمنازلكانتلوكما

بمعنىتستعملكانتطفلكلمةلأنوذلك،الأطفال

دمية.

عشرالتاسعالقرنفيالأطفالدمىبيوتظهرت

وكان.الراشديندمىبيوتمنأصغروكانت،الميلادي

غروولا.سم03إلىويرتفعواحدةحجرةذامنهاالعديد

علىالبهجةتضفىالمزينةالدمىليوتظلتفقد

للدمىبيتاستيتثيمركاريالسيدةأقامتقدوالراشدير.

بمتحفموجودوهوالشرينأع!رنامنأمحشريمياتافي

مارسيلبينهمامن،مشهورونفنانونوهشام.نيويوركمدينة

فنيةأعمالبإبداعزوراش،ووليمالاشيزوكا!متوندوشام

.الخصوصوجهعلىالبيوتأ!دهدقيقة

شهيربيتأقيما،العشرينالقرلىصأضلاثينياتافي

موجودوهومور،كول!تالصامتةالسينمالنجمةللدمى

شي!!اغو.بمدينةوالصناعةالعلومبمتحف،الان
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المؤثثالدمىبيت

اللأسرةعلىيحتوي

والمناضدوالكراسى

والمصالئوالأدوات

الكتبمتلالمنرلية

والأطباقوالملاب!

الدمىوليتوالصور.

الحجراتدوالكامل

درحهذا،الست

عامإلىتاريحه

.أم598

الخشبيةالصناديقمنللدمىبيتايبنىأنللمرءويمكن

ورتمنمستطلاتاستعمالويمكن.الكرتونيةأو

الهدايالفائفأوراقواممتعمالطوبقوالبالصنفرة

العديدمنالدمىبيتأثاثصنعويمكن.الحوائطلتغطية

سبيلوعلى.اليوميةالحياةفيتستعملالتيالأشياءمن

مرآةالسيداتيدحقيبةمرآةاستعماليمكنفإنه،المثال

الدمى.بيتفىللحائط

.الاستجماممركبةانظر:السيار.البيت

الأطيالمأوىلل!سافرينيقدممبنىالشبابييت

لرخيص.وا

ولكنهاللشبابمعدة،الأولآالمقافيالشبابوبيوت

بتكاليفيسافرونالذينالاعمارجميعمنللناستستخدم

بقواعدالتقيدالشباببيوتلنزلاءوينبغي.منخفضة

الإقامةلأيامالأقصىالحدتجاوزعدممثل،محددة

بعضوفي.واحدةبليلةتحددمادائماالتيبها،المسموح

وتأسست.الواجباتببعضالقيامعليهمينبغى،الأحيان

ذاتأماكنفي،العالمأنحاءجميعفيالشباببيوت

دولةمنواللوالبرالنظمالتكاليفوتختلف.طبيعيةمناظر

.أخرىإلى

فيالألمانيالمدرس،شيرمانريتشاردالشباببيوتأنشأ

وهيوستفاليافيالشباببيوتأسسحيثأم019عام

الناستشجيعفييأملشيرمانوكان.سعابقةألمانيةولاية

خطتهأصبحتثم،الطلقالهواءفيأوقاتهمأكثرلقضاء

الخمس.القاراتفيمنتشرةوسرعان،الناسعامةبينفمائعة

حالياإيه(.إتش.)وايالشبابليوتجمعيةوتضم

فيمنتشرةدولة62فيللشباببيتالافخمسة

الخمس.القارات

بريطانيافيللشباببيت004علىيزيدماويوجد

ويستطيع،الشبابلبيوتأربجمعياتوتوجد.وأيرلندا

الرخيصةالإقامةيوفرأيرلندا،فييوجدالديهدامثلالشباببيوت

.للشبابمخصصةوهي،الليلأتناء
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التمباب.مواهىوصق!!أخممية،تححدهـا!سات!رذمتص!إ!!اصيهمتآ!ضترالسعوديةأحريكةاالمم!!ةلىالشباببيوت

.الأخرىالشبابليوتامشخدامجمعيةك!!أعضاء

كتيبخلالمنبيوتهاعنتفاصيلجمعيةكلوتعطي

سنويا.تنشره

صغيرةبيوتماب!ت،الشباببيوتمبانيتتراوح

الشبابجمئليوتوتتميزوقصور.مياهوطواحين

نأكما.غذائيةوجباتبعضهاويقدم،الطبخبتسهيلات

بيتا03حواليويوصر.الطهعامتبيع،محلاتمنهالال!ضير

لمجموعاتالدراسةمجالفىتسهيلاتالشباببيوتمن

مدرمميهما.يمالطلبة

فيالشبابليوتتنتشر.العربيالشباببيت

الغربيةالشباببيوتعنتتميزأنهاغير،عربيةأدولة4

المبيتحدودعندتتوقفلاجعلتهامختلفةخصائصبعدة

بينالتعارفجسورمدإلىتمتدبلالطعاموجباتوتقديم

الدولشبابوبين،ببعضبعضهالعربىالوطنشباب

العربيالوطنفىالشبابليوتاستثمرتوقد.الأخرى

الثقافةومؤتمراتوالرياضةالفنونمهرجاناتامشضافةفى

الختلفة.الإسلاميةوالملتقياتوالفكر

فيالبيوتهذهدورالعربيةالحكوماتوتفهمت

والرياضةوالثقافةالفكرفيصحيامتنفساكونها

منالمتنوعةالعربيةالثقافاتعلىوالاطلاع،والفنون

ك!!فيالشباببيوتتضمهاالتياللقاءاتخلال

.مكان

السعودية،العربيةالمملكةفيالشباببيوتولحركة

علىمؤكدةأم969عاممنذبدأتحيثمتميز،حضور

وتنمية،المملكةداخلالشباببيوتحركةدعمأهمية

وتشجيعهمالمملكةمدنجميعفيالشبابلدىالمعارف

البلادعنمعلوماتهملزيادةوالأسفارالترحالعلى

.للأخرىا

العربيةالدولفىالشباببيوتمنغيرهاومث!!

،مجهزةنومغرفعلىالشباببيوتتشتط،الأخرى

والألعابللهواياتوصالاتومعسارح،حديثةومسابح

الفنية.

السعودية.الشباببيوتأيضا:انظر

العربيةبالمملكةالحت!بابليوتأحدفيإقا!تهمحلالالشبابمنعدد

الداحلى.بالسك!الاستراحةصالة!يالسعودية
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الدينبينجمعت،ثقافيةدينيةعلميةمؤسسةاقىآنليت

يمثل.البحريندولةفيوأحدةمؤسسةفيوالثقافةوالعلم

الفنأصالةبينيجمعفريدا،إسلاميامعماريافناالقرآنبيت

الإسلامي،بالطرازالمرتبطةالمتطورةوالتقنيةالحديثالمعماري

الاياتقوامهفريدامعمارياأسلوباالجداريةاللوحاتوتعطيه

فيالخميسمسجدمئذنةالانسيابيةمئذنتهوتشبه.القرآنية

ببنائهأمروقد،العربيةالجزيرةمساجدأقدممنوهو،البحرين

بالطابعالبيتبهووشسمعبدالعزيز.بنعمرالخليفة

المشربياتووجود،الزخرفةجمالحيثمنالإسلامي

الجلالة.لفظسوممطهاالمعشقالزجاجذاتوالقباب

!بهخلالمناللهمعرفةالقرانبيتمنوالهدف

الحضاريةالقرآنبيتمعالمخلالمنالدنياومعرفةالعزيز،

ويخدموالمسجد.والمدرسمةوالمكتبةكالمتحفبهالمرتبطة

البحوثومراكز،العربيالخليجودول،البحرينأبناءالبيت

مععلاقاتوللبيت.الختلفةالعالمومتاحف،المتخصصة

مثلالعربيةالأقطارفيالخيريةالمؤسساتمنمثيلاته

الآثارودار،السعوديةفي،الخيريةفيصلالملكمؤسسة

مصر.فيالأزهر،وجامعة،الكويتفى،الإسلامية

تنفيذهايعتمدالتياللأهليةالخيريةالمشروعاتمنوالبيت

.والمؤسساتالأفرادمنالتبرعاتعلى

منويتكون،القرانبيتمعالمأهممنالمتحفيعد

تاريخعنمعلوماتعلىالأولىالقاعةتحتوي.قاعاتتسمع

ومعلومات،الوحيكتابوأسعماء،ونزولهالكريمالقرآن

عهدإلىعقيطالرسولعهدمنذجمعهكيفيةعنتاريخية

فمخصصةالثانيةالقاعةأما.عنهأدلهرضي،عفانبنعثمان

المدينةفيالكوفىبالخطالرقعلىكتبتالتيللمخطوطات

الثالثةوالقاعتان.والأندلسإفريقياوشماليوالعراقالمنورة

المستخدمةالعربيةالخطوطأنماطلبيانمخصصمتانوالرابعة

القرآنية.الخطوطاتنفائمي!وعرض،القرآنكتابةفي

التيوالخطوطاتالمصاحفمننماذجعلىتحتويوالخامسة

الذيالنادرالورقمنوصفحاتتجليدهاوإعادةترميمهاتم

والسادسة.الكريمالقرآنكتابةفىمرةلأولاستعمل

مرعلىالقرآنكتابةشيالمستعملةالكتابةلأدواتمخصصة

نماذجعلىتحتويانوالثامنةالسابعةوالقاعتانالعصور.

الطاعةالاتادخلتأنبعدالمطبوعةللمصاحفمختلفة

القرآنلمعانيمختلفةتراجموكذلك،الإسلاميةالبلادإلى

القرآنلمعانيالتراجمأولىبينهامنالأجنبيةباللغاتالكريم

فتضمالتامععةالقاعةأما.والآسيويةالأوروبيةباللغات

ارتبطتمسلمينلفنانينالحديثةالتشكيليةالفنونمنلوحات

الكريمة.القرآنيةللاياتمعبرةمتناسقةبتشكيلات

.المتطورةالحضاريةبفكرتهمتميرامركزاأجكونبنيحامع،رائدإسلامىصرحبالبحرينالقرآنبيت
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ت3-11.".0،ه،30-،8./؟:؟أء.!عبئ؟لم!عء

عديد!.تاريحيةعمادةأماكروعا3!اسقداليحموتقعيمدحمةلحمبيت

عليهاطستكليسىاللهرسولرأسمسقصألحمب

أتحدلراحمولي!ا8أحوابعدعلىمدينةوهي،السلام

الأردراكانتر.المحتلةبفلسط!!أحربيةاأ!كمفةا!نصقةأفي

إسرائي!!احتلتهاتمأم059عامأغربيةاالضفةضمتقد

للعبادةكثيرةدوراالمدينةوتضما.أم679عام

سكانهاعدديبلغ.أخرىديميةومؤسسات

نسمة.أ3136/

داودالملكعهدعلىمسورةمدينةلح!بيتزكانت

والروماناليونانيونحكمهاعلىوتعاقببها.ولدالذي

أصليبيةاالحملةشيالصليبيونواحتلها.أسسلموناأحربوا

أمحثماكيوناالأتراكاا!شردهاث!ا(أم0-66أ0)69الأولى

أحسادساامحصهـنافيالمنطقةعلىتراكالأو!ميطربعد.فيما

أغواتاأيديفيالمدينة!مقطهتأم179عاموشيعشر.

إلانأللنيهاينمانهنريأدمونداغرية!ابقيادةالبريطانية

عامالأردنامنجزءاوصارت.الأولىاالعالميةالحرب

إسرائيلاحتل!ثم،الغربيةالضفةضمتعندماأم،059

عامفي!فيحربخلاللح!ابيتشيهابماالغربيةالضفة

مأ679

.السلامعليهعيسىبمالصليبيةالحروبأيضا:انظر

بأموالفيهايحتفظاكتيالدار،المسلمينعندالمالب

نشأوقدهلها.لأحيازتهاأوفيهاالتصرفللإمامالحىالأمة

أميما.الأموالاعلىوضعفقدعئه!،النبيأياممنذالمالبيت

خراجوصاح!عشروصاحبجزيةصاحبوضعر

وضربخزنةوعين)مخمنا(وحارصازحصاةوعامل

المكا!ل.

لاتساعالدواويندونتعنهاللهرضيعمرعهدوفي

فوضع.الاحتياجاتوتشعبأ،مة1وكثرةال!!علامرقعة

وديوان،الجزيةوديوانالجند،وديوان،ال!نسابديوان

.الصدقاتوديوان،الخراخ!

ديواننشأوالعراقالشامفيال!!لامانتشاروبعد

بالروميةالشامديوانوكان.الأموالجبايةرالاستيفاء

أيامالرحمنعبدبنصالحنق!!.بالفارسيةالعراقوديواد

ولغةخبرةعنليستغنيالعربيةأإالعراقديوادالححاخ

الشامديوانسعدبنسليمادنقلروأمخاتهما.يهـاهـسلم!!

دينار(.0018)0سنةالأردنخراجلتكلفةأحربيةاإلى

اجتهادعلىينفقالذيللمالحائزايكونالمالوبيت

يظهرحتىالأخرىاللأموالحافظاي!ضنو.الإمام

أ!قربى.اذويوسهموالضالةكالصدقاتمستحقوها،

ء،الفي:المالبيتمواردآأ.الممالبيت!وارد

والخراجوالصدقاتوالجزيةأمحشور،ار،أكنيمةاوخمعس

ونحوها(.)المعادنالعامةوالمصادرأطارتوا،أ!ذياالا!ر

قتالدونالكفارأموالمرالمسلمونحازهماالفيء.

نأوقبلالمسلمينأسقاءمنوخوفااراثاحدرافترلأن

المسلمينلعامةوهو.ركابأوبخيلعليخميوحى

بعدالمسلمونحازهماومثله.رأيهوالإمامباحتهاديصرف

أهلمنرسولهعلىاللهأفاءما):تعالىقالالحربانجلاء

وابنوالمساكينواليتامىالقربىولذيوللرسولفللهالقرى

الرسولوماآتاكممنكمالأغنياءبيندولةيكونلاكيالسبلل

العقابشديداللهإناللهواتقوافانتهواعنهنهاكموماففوه

وأموالهمديارهممنأخرجواالذينالمهاجرينللففراء-"ء

أولئكورسولهاللهوينصرونورضوانااللهمنفضلالبتغون

يحبونقبلهممنوالإيمانالدارتبوأواوالذينيرأءالصادقونهم

لهإلاأحدليسعمر:قال.اه7؟الححتر..لأإليهمهاجرمن

حة!.ا!الهذافي

منالمسلمونحازهماهيالغنيمة.الغنيمةخفس

للهوخمسهللغانمينأخماسهأربعةويكون،قتاللعدال!!ار

للهفأنشيءمنغنمتمانماواعلموا):تعالىقال.ورسوأسه

الرصعولخمسيصرف.014أ!الأعاا.!..وللرسولخمسه

.المالبيتفيلهميحفظ-كينوالمسالليتامىأسهماعيئى

المصكسلحة.وفقإنفاقهماللإماممفوضوسهمان

بلادفيمرواإذاالحربدارتجارمنيؤخذماالعشور

.ال!سلام

والمجوسواليهودالنصارىمنيؤخذماالجزية

بلادفيعنهما،والدفاعأمنهمامقاب!!مالمنوأشباههما

وأدينهمفيالمسلمينيمسواألاعليثميؤحذر.الإسلام

منالحالحمسبالرؤوسعلىوتؤخدأمنهماأوعرضهما

والقسيس.والمرأةوالمجنونأصعيراويعفىفقيرأوغني

ولاباللهلؤمنونلاالذينقاتلوا):تعالىقولهفيهاوالاصل

يدينونولاورسولهاللهحرممايحرمونولاالآخرباليوم

يدعنالجزيةيعطواحتىالكتابأوتواالذلنمنالحىدين

.12:اكوبةا!صاغرونوهم



937المتنقلالبيت

الإماماجتهادعلىالفىءمصارففيالجزيةوتصرف

صاحبها.باسلاموتسقطالأمةمصالحفي

وهي.الأعمبالمعنىصدقةجمعالصدقات.الصدقات

الطاعةقصدمالإلىيصيرماأومالمنالمسلميخرجهما

يعبرمنهاالواجب.ومندوبةواجبةنوعانوهى.والثواب

عنهيعبرمنهاوالمندوب.زكاةبلفظوكذاعمدقةبلفظعنه

والزكوات.زكاةبلفظعنهيعبرولافقطصدقةبلفظ

ينفرد-النقود-الباطنالمالصدقة:قسم!تعلىالواجبة

والزروعكالماشية-الظاهرالمالوصدقةبإخراجهاأصحابها

اجتهادعلىتصرف-الحنفيةعند-المالبيتحقوقمن-

الايةفيالزكاةمصارفحددتوقد.ورأيهالإمام

عليهاوالعاملينوالمساكينللفقراءالصدقاتإنما):الكريمة

وابناللهسبدلوفيوالغارمينالرقابوفيقلوبهموالمؤلفة

.6":التودة!السبيل

لخراج)االحديثومنه.والغلةللكراءاسمالخراج

يؤخذالذيالمالهوالخراخوداود.أبوأحرحهبالفمان(.

رقابعلىمرتبا-بامملامهميسقطولا-الكفارمن

والأرض.منهاللخارجمقامعمةأوومنفعةأجراالأرض

أسعلموما.زكاةأرضفهوالمسلمونأحياهما:أقسامأربعة

المسلمونعليهاستولىوما.زكاةأرضفهوأهلهعليه

مالك:وقال-زكويا-عشرياويكونغنيمةفهوعنوة

فإنالمشركونعليهصولحوما،الخراجوفيهفيئايكون

تكونفيهاأقرواوإن،للمسلمينوقففهيمنهاخرجوا

منالأرضتحملهماالخراجوضعفيويراعى.خراجية

غلاءالزرعنوعحيثومنوخصوبتها،جودتهاحيث

عناءبغيرأووتكاليفعناءالسقيحيثومنورخصا،

جعلهاقتالبعدغنمتالتيالواسعةوالأراضي.وكلفة

مثل،الصحابةووافقهالخراجعليهاوضربالفيءمنعمر

.العراقسواد

له،معروفاوارثولاإنسانماتإذا.لهوارثلاما

به،أولىالمالفبيتمالكهيعرفلممالكلوكذلك

فكذا،عليهينفقمنيجدلامنعلىينفقالمالبيتلأن

فىءفهوالمرتدمالذلكومثل.الأموالهذهيملك

للمسلمين.

جميععلىالمالبيتمنيصرف.المالبيتمصارف

والأقنيةالترعحفرمثلالعامة.والخاصةالعامةالأمةمصالح

والقناطرالجسوروبناء،الميتةالأرضإلىالماءوإيصال

الثغوروحمايةوتسلئالجندوإصلاحها،الطرقوإنشاء

والقضاةوالعمالوالولاةالأمراءوتعيينوتحصينها

بهانقطعتمنعلىالإنفاقمثلوالخاصة.والمدرسين

بماذهبتجائحةأصابتهأوالعملعنعجزأوالسبل

كليعمولكنهللأفرأدالمرتبالعطاءوهناك.يملك

مولودلكلعنهاللهرضيالخطاببنعورتب.المصلمين

البلاءووفقالإسلامفياسمبقوفقالأعطياتوقدر،أعطة

!هتد.أدلهرسولمنوالقرباللهسبيلفي

؟نظام،الإسلامىالاقتصاد؟الزكاة:أيضاانظر

.الإسلامفىالتكافل

وده،للتحريكقابلمصنعمنزلالمتئقلالبيت

إلىالشاحناتتقطرهاعندمافقطتتحركثابتةعجلات

المتنقلةالبيوتمعظمتعدالحاضر،الوقتوفىما.موقع

دأئمة.إقامةأماكن

بينوعرضه،م2و.51بينالمتنقلالبيتطوليتراوح

وحدأتمنتتكونالمتنقلةالبيوتأنكما.م.58و5.3

نحوعلى،البيوتوتتكون.الموقعفيضمهايتماعديدة

أكثر،أونوموغرفتي،ومطخ،معيشةغرفةمن،نموذجي

.ضومرحا،وحمام

والستائربالأبسطةالتجهيزكاملةالمتنقلةالبيوتتباع

ويمكنمؤثثا.يباعمنهاالكثيرأنكما.المطبخوأدوات

مثلمقوماتلضيفأن-البلدانبعضفي-للمالك

منالتخلصووحدة،الاليةالأطباقوغسالةالهواء،مكيف

حجرية،كتلعلىالمتنقلالبيتيستقرأنويمكن.النفايات

توصيلويتم.أساسعلىأو،خرسانيةبلاطاتعلىأو

كيبه.ترفوروالماءوالغازالكهرباءإمدادبخطوطالبيت

معظممنتكلفةأقلالمتنقلةالبيوتوصيانةامتلاكأنكما

.اللأخرىالبيوتأنواع

.الكرافان:أيضاانظر

ومصممةبالمصنعمصحعةليوت،أعلاهالموضحةمتلاللتنقلةالبيوت

شمعديدةوحداتمنبعضهاويتكون،العامطوالالدائمةللإقامة

.البيوتموقغفيضمها
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المحمية.البيوتانظر:.المحميالبيت

النالثة(بم)الحلةالصديبيةالحروبانظر:.المقدسبلت

عليهاللهصلىمحمدبمالقدس؟الأيوبىالدينصلاح

.(والمعراخ)اللإمراءوسلم

المقاتلة.السمكةالظر:الييتا.

الطيورمننوغالشمريناسمابيتاطيور.طيورللتا،

وأسيالإفريقياالمداريةالمنطقةفيالألوانالباهرةالأرضية

آمميا.شرقيجنوبفيتوجدالأنواعوأغلبوأستراليا.

قصيرذيلولها،الساقينالطويلةالضخمةالطيورمنوبيتا

رئيسيةبصفةوتتغدىالغاباتفىتعيشوهي.قويومنقار

يبنيهكبير،البيتاطائروعع!.والحشراتوالقواقعبالديدان

جذوعفولىأمتارثلاثةعنيقلارتفاععلىعامةبصفة

لعضوالصخور.شقوتأوالمتشاب!صةوالنباتاتالأشجار،

وأصغيرةواحدةمنطقةفىوتعيعق،لادرةالبيتاطيورأنواع

قليلة.مناطة!

زيادةعلىالبيتاترونجهازيعمل!جهار،اليدتاترون

تجاربفىلامشخدامهاعاليةلدرجةالإلكتروناتسرعة

دائريأنبوبمنالبيتاترونويت!ضن.النوويةالفيزياء

مغنطسأقطاببينيوضعالدونتيسمىمجوف

ويطهلق،تجويفعلىالأنبوبويحتوي.قويكهربائي

تؤديحيثالدونتداخلالإلكتروناتإلكتروناتمدفع

كهربائي.أ!مجاتكوينإلىالمغنطيسيالمجالفيالتغيرات

يدفعهارإلكترشناتإلىالطاقةالكهربائىالمجاليحول

داخلالإلكتروناتوتدورباستمرار.تتزايدبسرعةللأمام

المجالبفعلدائريمسارفيوتبقىالدونتتحويف

طاقتهاأقصىإلىالإلكتروناتتصلوعندما.المغنطيسي

منمصنوعصغيرهدفذراتمحلايالتتصادمتوجه

أشعةالتصادماتهذهعنوتنتج.لقيلفلزأوالتنجسق

قوية.جاماوأشعةسينية

تقاربطاقاتتحققالتيالبيتاترونأجهزةوتستخدم

الصناعةفى(ميجافولت02)فولتإلكترونمليون02

003تفوقطاقاتالبيتاترونأحهزةلعضوتختج.والطب

بكثيرهذامنأكبركمياتينتحماومنها،ميجافولت

البيتاترونأجهزةتتطلبإذ،عمليةغيرتعتبرولكنها

تطرحالدائرةالإلكتروناتأنكماضحمة،مغنطيسات

تزامنيمعجلإشعاعشكلعلىبامشمرارالمكتسبةطاقتها

التزامني.المعجلانظ!)سخكروترون(.

الأشعةجاما؟أشعةبمالجسيماتمعجلأيضا:انظر

السينية.

ضابطأم(.519-)1856فيليبهنري،بيتان

للقواتالماهرةقيادتهعقبلفرنعساقومئابطلاأضحى

بالخيانةاتهمأنهإلا،الأولىالعالميةالحربإبانالفرنسية

نظرا،متقدمةسنفيوهوبالسجنعليهوحكمبعد،فيما

الثانية.العالميةالحربفيالألمانمعلتواطئه

ودرسلاتور.كوتشيفيبيتانولد.العسكريالبطل

ثمومن،الفرنسيةالعسكريةسيرالقديسأكاديميةفى

فيضابطاالعملفيانخرط

وقاد.العسكريةالخدمة

الحربأثناءالفرنسيةالقوات

مأ619عامالأولىأحالميةأ

لردبطوليةدفاعيةحربفى

.فردانمدينةعنأسعدوا

قال.معركة،فردان:نظرا

:المشهورةقوأضهفيهابيتان

أحللحتازوا/ء.أ

بيتانفيليبفريسلمومن.-س

عينالحربهذهفىبلائه

مارشالرتبةإلىورقى،ام719أبريلفيللأركانرئيسا

.أم189عامفيفرنسا

قصيرةفترةالحربيةوزيرمنصبتقلد.السياسيةسيرته

كلفالتيالسياسيةالأعباءومن.أم349عامالزمنمن

عاميخلالأسبانيالدىسفيرابالعملقيامهكذلكبها

عاميونيوشهرمنعشرالسادسوفي.أم49و.9391

48حينذاكعمرهوكانللوزراءرئيساأصبحام049

الذينزملائهمنالقويةالمعارضةمنالرغ!اوعلىعافا.

ألمانيامعهدنةبترتيبقامفقدالبلاد،دفةإدارةيشار!صنه

لنازية.ا

فيضيإلىالدولةانتقلتعندماالعدو.معالمتوافى

علىأقدموحينها،للدولةرأسابيتانأصبح،الحربأثناء

لامفرضرورةذلكحسبلأنهالألمانيالعدومعالتعاون

منها.

عامالفرنسيةالأراضيكلالألمانيةالقواتاجتاحت

قواتاستعادتولماعاجزا.بيتانوقفوهنا،أم429

إلىبيتانالألمانأخذام،449عاميونيوفيفرنساالحلفاء

وحوكم.الحربانتهاءمابعدإلىفيهاوظلبادنمدينة

سجنهفيوماتالسجنوأودعأدلنحيثالحيانةبتهمة

والتسعين.الحامسةيناهزعمرعن

فرنسا.:أيضاانظر

التيالخيالقصصمنكثيرفيبطلااتخذغلاميانش

،باريماثيوجيمسالسيرالأسكتلنديالكاتبألفها

باريألفهاالتيالروايةفيمرةأولالشخصيةهذهوظهرت



381،قضيةبيتروف

جزءاأخذوقدأم(.09)2الصغيرالأبيضالطائر:بعنوان

وفيأم(.09)4بانبيترمسرحيتهوضمنهالروايةهذهمن

بيتر:عنوانتحتالروايةمنفصولعدةنشرتأم609عام

روايةأم119عامألفكماالكنسينجتون،حدائقفىبان

ماثيو.جيمسالسير،باريانظر:.ونديبانبيترعنوانها

هذامغامراتفيماقيلأشهربانبيترمسرحيةشضمن

منهرباخياليمكانإلىفرارهعنوتحكي.قاطبةالغلام

ويقابلاللإنصعالمإلىاللياليإحدىفيويعوديكبر،أن

ويحثهم.ومايكل،وجون،وندي:وهمالثلاثةأصدقاءه

عالمهإلىبلتنكرالحوريةوصاحبتهمعهالفرأرعلىبيتر

.مثيرةكثيرةبمغامراتالعالمهذافىويقومون،الخيالي

المسرحيةتتضمنهاالتيالأخرىالشخصياتومن

الشريروالقرصانليلىوالنمرةالهنديةوالأميرة،التمساح

.هوكوالكابتن

إقليمفيومدينة،محليةحكوميةمقاطعةبيتر!رو

0014828سكانهايبابمددإنجلترا.فيكمبردجشاير

وتجاريازراعيامركزاوتعدنين،نهرعلىالمدينةوتطل.نسمة

القرميد،كصناعةمتنوعةصناعاتوبهامزدهرا.ناجحا

مصانعبهاتوجدكما.الهندسيةوالأعمال،والإلكترونيات

المدنمرسوموفقبيتربوروصنفتوقدالبنجر.سكرلتكرير

ونمت.جديدةبلدةأنهاعلىأم469عامالصادرالجديدة

الضواحىمنالحلقةمايشبهبهايحيطوصاركبيرةبسرعة

التيالزراعيةالأعمالوتعد.القديمةالمدينةحدودتتاخمالتي

جدا.مهمةالمقاطعةفيالريفيةالمناطقعليهاتعتمد

؟أم981عاموقعتمجزرةعلىيطلقاسمليترلو

إلىإنجلترافيالاجتماعيةألاضطراباتأدتعندماوذلك

جمهورانذاكاحتشدفقد.البرلمانيللإصلاحملحةحاجة

فيبطرسالقديسميدانفيشخص000.006بلغ

هنتهنريخطابإلىللاسمتماعوذلكمانشستر،

.بالإصلاحاتالمنادينالزعماءأحدوهوالبارعالخطيب

إلا،هنتعلىالقبضلإلقاءالجندمنقوةالقضاةوأرسل

هذهمنكانفما.ذلكدونوحالت،قاومتهمالجماهيرأن

شخصا،عشرأحدوقتلتسيوفهاجردتأنإلاالقوة

هذهعرفتثمومن،اخرين004منيقربماوجرحت

بيترلو.مجزرةبالممالحادثة

ناتال-كوازولومقاطعةعاصمةبلترمارثربيرج

وسكان،نسمة561لأ473سكانهاعددإفريقيا.بجنوب

كم77بعدعلىوتقع.نسمة121)473الحضريةالمنطقة

.ديربانمن

م676ارتفاععلىوهي،ناتالمدلاندزفيالمدينةتقع

معدلوأقصى،لطفبمناخوتتمتعالبحر.سطحفوق

الحرارةلدرجاتمعدلوأدنىم،25بهاالحرارةلدرجات

.م11هو

متنزهاتهابسببالأزهاربمدينةبيترمارتزبيرجوتعرف

الفريدالمعماريبفنهامشهورةأنهاكما.الكثيرةوحدائقها

والإدواردي.الفكتوريالعهدمنذ

التيالمدينةوصالةمعلنا،قومياأثرا42المدينةوفي

جنوبياللبنالطوبمنمبنىأكبرهيام009فيبنيت

ال!ستواء.خط

لتكونام838عامفيبيترمارتزبيرجأنشئتوقد

الرحلةسميبماقامواالذينوهمللفورتريكرعاصمة

قائدينباسموسميت.الكبرىالرحلةأنظر:.الكبرى

وجرهاردوزريتيفبيتهماالمهاجرينالرحالةمنبارزين

ماريتز.

.ناتال:أيضاانظر

فىجدلأأثارتبيتروفقضيةقضللأ.يدترو!،

رئيسأعلنعندما،ام459عامبدأتوقدأستراليا.

المسؤولينأحدبيتروففلاديميرأنمنزيسروبرتالوزراء

بمقاطعةكانبرا،في)سابقا(السوفييتيةالسفارةفي

أستراليا.فيالسياسياللجوءحقطلبقدفكتوريا،

تحسسشبكةوجودعنكشفبيتروفأنمنزيسوأعلن

بأنالسوفييتالمسؤولونوصرحالبلاد.فيسوفييتية

وحاولوا.للسفارةالماليةالخصصاتعلىاستولىبيتروف

إلىالحراسةتحتأليكسيفينا،إفيدكويازوجتهاصطحاب

أثناءالسياسياللجوءحقطلبتلكنها،السوفييتيالاتحاد

في،داروينفيسراحهاالأمشرالىالبوليسوأطلق.الرحلة

علاقاتهالسوفييتىالاتحادقطعولذلك،الشماليةالمنطقة

وأصبح.أم959عامحتىمبنسترالياالدبلوماسية

عامبالتجنسأستراليينمواطنينوزوجتهبيتروف

.أم569

فيالأمرلتحريالمستوىرفيعمفوضاالحكومةعينت

نأتضمنالذيتقريرهنتائجالمفوضوقدمام،559عام

يتضمنولمأستراليا.فيعملهميمارسونكانواالجواسي!م!

أسترالي.أيبتورطإشارةأيةالتقرير

إيفات.فهـ.وخاصةالعملحزبقادةاتهم

قبلشعبيتها،لتعزيزمسرحيةلعبةباختلاقالحكومة

انقساماتعنالقضيةوكشفتقصير.بوقتالانتخابات

الشيوعية.تجاهبموقفهيتعلقفيماالعملحزبداخلعميقة

بأنهإيفاتللشيوعيةالمناهضونالعملحزبأعضاءفاتهم

اللجنةساندتهوقد،الاتهامأنكرولكنه،للشيوعيةموال
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للشيوعيةالمناهض!تالأعضاءوطردت،الاتحاديةالتنفيذية

.الحزبمن

تاريخ.أستراليا،أيضا:انظر

أيراضدي،فنالىأم(.686-1)978جورج،بيتري

منحبيراشطراوهب،والومسيقىالاثارجمعيهوىكان

عامسنشرعنها.أممتاجمةواالأيرأ!نديةاالاثارلدراسةعمره

الموسيقىفىبيتريمجموعةالمسماةمجموعتهأم855

مقالةحضابهعنأسدهبيةاالميداليةولال،الأيرلنديةالقومية

ودلكالأيرلنديةاطلكيةالأكاديميةمنطارااثارعنبيتري

أغلاعاحولتدورالتيأضهمقاوأعطت.أم837عام

أصلعنالغموضأزالوجليواض!تتفسيرأولالمستديرة

بعنوانا!قالةهذهوكانتوأغراضها.ا!لستديرةالقلاع

أيرلندا.فيالمستديرةالقلا!

أ!ونا،تعليمهفيهاتلقىودبلنمدينةشيبيتريولد

أنحاءحاجا!ت!فنانا،بوصفهنموغهعلىمبحرااعترافا

ثارها.آعنومنقبالموسيقاهادارساأيرلندا

31عا.(م2491-581)3فلندرزلسيرا،بيتري

بلدةفيبيتريفلمدرزماثيوليمرولد.إنجليزياثار

أمحتاذاعمل.بنفسهنفسهعلموقد،كنتبمقاطعةشارلتون

منوذلك،لندنفيالجامعيةلالكليةالمصريةالاثارلعلما

مدرصعةأس!الذيوهوأم339عامحتىأم298عام

شغفاوأظهر.أم498اعامصرفيالبريطانيةالاثار

قام،حياتهمنمبكروقتفيالأثريةبالأبحاثواهتماما

ستونهينجمنصقةأفيالوجوددالقديمةالخراففيبالتنقجب

عملياتمنسلسلةفيبدأأم088عاموفي.البريطانية

كتشافاتاعنهانتجتمصرفيالآثارعنأضنقيبواالمسح

الآثارجريدةلتأسيسقامأنهالمنشورةإسهاماتهومن.مهمة

بينها:منالكت!منحثيراوألفأم،أ!أعامالمصرية

ومعابدهاالجيزةأهراماتأم(؟088)ستونهينج

مصرفيالتنقيبمنسنواتعشرأم(،)883

أم(.119)واسرائيلمصرام(،)298

)حدول(.الغذاءانو:.البيتزا

بريطانيروائيأم(.749-أم01)15.هـ0،بيتس

الأختانرواياتهأولىكانت.قصيرةقصةكاتبو

فرنساعلىمواتيةالريحهبتروايتاهوكانتأم(؟)269

مطبوعاتمنأم()949الجك!رندةشجرةأم(بم)449

ممايوبراعم:ذلكبعدرواياتةوتشمل.الشعبيةالحرب

أم(.)639إنجلترافىتكونأنأواهأم(بم)589المحبوبة

تمتازالتيالقصيرةالقصصمنكثيرابيتسكتب

القصصحيةمجموعاتهمن.الشحصياتوتصويرالبناءبمهارة

بمسيلاسعميبمحكايةثلاثون:الأخرىالقصيرة

.للحصانسكر؟ريفيةحكايات

والحممهبإنجلترا،بنورثامبتونشاير،،رشدنفيبيتسلدو

بيتس.آرلمستهربىهـت

م(.1691-1)987توماسالسير،بيتشام

المومحيقيينألتمهرمنأصبح،بريطانيموسيقيةشرقةقائد

منقليلاإلايدرسلمأنهمنالرغمسلىأآأعاافي

القوةهوكانعاما04طولهافترةوخلال.الومميقى

بيتشامواشتهر.ببريطانياالموسيقىعال!اشىالئيية

للمومميقىالقويةومساندتهالمومميقيةأطفرتا!ميزةبقيادته

الفرقمنالعديدوتمويلهولإنشائه،أطشهورةاغير

الأوبرا.اذهـقوالموسيقية

سنوفيبإنجلترا.لان!صشايرمقاطعةشيبيتشاموأسد

علىمشهوراوأصبح.اطهواةموسيقيةشرقةأنشأأعشر!تا

للمرةالأمريكيةالمتحدةالولاياتزارعندماأس!االعامستوى

اسحيمفونية.نيويوركلأوركستراقائداأم289عامشىالأرا

مختلطةأنغاملممماهكتابفيحياتهقصةبيتشامكتص

ديلاسفريدريكحياةقصةوكذلكأم(9)43

أم(.798-811)3إسحاقالسير،بيتمان

نظاماالصوتى،الاختزالاخترع،بريطانيمدرسة!دير

الصوائتلتمثيلرمزا38تستخدمانتياخسريعةلل!ضابة

القديمة.النظمعلىتفوقهالنظامهذاأثبت.الصوامتر

،وأيرلندابريطانيافيمقصعورةبصورةأجاكاويستخدم

نشر.المدارسمنكثيرفيمنهمعدلةنسخوتدرس

كما.ام837عامالاختزالعنالأولكتابهبيتمان

لتدريسباثفيمدرسةوأسس،للتمارينكتباأصدر

؟الاختزالانظر:.لإنجلتراتراوبردجفيولد.نظامه

لصائت.ا،الصامت

أحدأم(.827-)0177فانلودفيغ،بيتهوفن

بونفيبيتهوفنولد.التاريخفيالمو!عيقيينالمؤلفينأشهر

والدهيدعلىأصبيانوواالكمانعلىامحزفاوتعلمبألمانيا.

فيينا.إلىكولونياحاكمأرسلهأم297عامشير.المغني

الاخرين.الملحنينمنعيرهمثلكأجيريعام!!أسموهناك

كانأنهإلا،أعمالهنظيرأجرايتقاضىثادأنهمنبالرعم

أكثرصديقابوصفهالملكيةالأسرةوالأثرياءإعجابيحوز

موسيقيا.مؤلفاكونهمن



383ديفيد،بيتي

وعرف.الموسيقيةالمقطوعاتأشهربعصه!ألفبيتهوفنفانلودفيني

.موهوببيالوعارفبانهأيضا

بردبنزلةبيتهوفنأصيبأم826عامنهايةوفي

بالاستسقاءأصيبكما،رئويالتهابإلىتطورتخطيرة

ذلك.إثروتوفي

الأعمالمنتسعةللأوركسترابيتهوفنمؤلفاتتشمل

مقطوعاتوخمس)سيمفونيات(الكبرىالمومميقية

ألفكما،الك!انعلىومقطوعةالبيانوعلىموسيقية

وتتكونللأوبرا.مقدماتالمولمحيقيةالمقطوعاتمنالعديد

منالعازفينمنمحدودبعددتعزفالتىبيتهوفنموسيقى

)كمنجتانالوتريةبالرباعيةتعرفمومعيقيةمعزوفة16

(،واحدةقراريةوكمنجة،كبيرةواحدةوكمنجة،عاديتان

علىتعزفثلاثيةألحانوتسعة،وتريةثلاثيةألحانوخمسة

الكمنجةعلىولحن،العاديةالكمنجةعلىولحنالبيانو،

وخمسةالعاديةللكمنجةمموناتاألحانوعشرة،القرارية

الكمنجةعلىألحانهأماالقرارية،للكمنجةمموناتاألحان

متنوعا.لحئاعشرينمنوأكثرسوناتا35فتشملالعادية

عشرالثامنالقرنثمانينياتمنابتداءأنهوالوا!

منعلىمؤلفاتهفياعتمدأم،008عاموحتىالميلادي

هايدنجوزيفوخصوصا،الموسيقيينالمؤلفينمنسبقه

بيتهوفنوبدأ.نيفوكريستيانباخ،وممبيستيان،وموزارت

وتغيرتعشرالثامنالقرنتسعينياتأواخرمنذسمعهيفقد

عشر.التاسعالقرنبدايةومعالعقدهذانهايةمنذشخصيته

هيام581عامإلىأم008عاممنالممتدةالفترةوكانت

كتبالفترةتلكفخلالإنتاجا.بيتهوفنفتراتأكثر

موسيقيتينمقطوعتينوآخر،الثامنةإلىالثانيةمنسيمفونياته

منوكثيراالعاديةالكمنجةعلىومقطوعتهالبيانو،على

العازفين.منمحدودبعددتعزفالتيالمؤلفات

بمؤلفاتبيتهوفنمؤلفاتمناللاحقةالمرحلةوتميزت

إلىبالإضافةهذا.القداسترانيممثلعديدةرئيسية

المثالية.الإنسانيةالأخوةتمجدوالتيالتالممعةالسيمفونية

والكلاسيكيةالرومانسيةالفترتينإلىبيتهوفنينتمي

فيالكلاسيكيةالفنونسيدوكان،الموسيقيالتاريخفي

الجديدةالمزايااكتشفأنهكما.البارعةالموسيقيةألحانه

المؤلفيناجتذبتالتىالألحانفيغموضاوالأكثر

بالمعانيالرومانسيةبيتهوفنموسيقىوتوحي.الرومانسإن

يذالثابتالشعورهذاوبسببتخصصها.أندون

الموسيقىمؤسسيأحدبيتهوفناعتبر،الخفيةالأهمية

عشر.التاسعالقرنفىالرومانسية

إبداععلى،النهايةوحتىالبدايةمن،بيتهوفنعمل

بتفاعلوذلك،واسعنطاقعلىمستقلةفنيةمؤلفات

فإنهذا،ومع.التنوعمنعاليةدرجةوعلىمقنععاطفي

التطورهذاعلىتعتمدلمأعمالهمنعملكلوحدة

الوحدةتلكإنحيث،خارجىعملأيعلىأوالنفسي

للموسيقىالمتبادلةوالعلاقاتالتنطمعلىدائماترتكز

والكلامميكيالرئيسيالجزء،بالذاتهذاوكاننفسها.

عبرفقد،وموزأرتهايدنفعلوكما.بيتهوفنلإنجازات

الشكلي.بالتوازنيضحيأندونالعاطفةعنبيتهوفن

مننوعالبيتوسبورمنبات.ئياتالييتوسبورم،

ينموالاخضرار،دائمةصغيرةوأشجارشحجيراتمجموعة

والأشجار.وإفريقياأسعتراليافيمنهانوعاعشراثنىحوالي

لاصقةوبذورصفراء،أوبيضاءالشكلأنبوبيةأزهارذات

مموجةأوراقلهاشجرةالحلوةالبيتوسبورم.صلبةثمرةفي

حمراء.وبذورصفراء،وأزهار

شهيراضابطاكانام(.369-1871)ديميد،بيتي

شلتالتىالقوةمنلجزءوقائدا،البريطانيةالبحريةفي

وقبلأم619عامجتلاندموقعةفيالألمانيألاسطول

جظند،انظر:.ام819عامفىالألمانيةالبحريةاستسلام

للبحرالأعلىاللوردمنصببيتيوشغل.معركة

الأيرلوكان.أم!27حتىأم919عاممنوالأدميرالية

وبروكسبي.الشماللبحر(إنجليزيالقبالأول

السودانفيوعمللانجلترا.تشيشايرفيبيتيولد

عامإلىأم698عاممنكتشنرهوراشيواللوردإمرةتحت

عامفيالملاكمينتمردخلالالصينوفي،أم898

،عمرهمنوالعشرينالتاسعةفيكانوعندما.أم009

سنة.أ..منذالبريطانيةالبحريةفيضابطأصغرأصبح
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الفرقةوقادأم019عامفيبحريعميدرتبةإلىورقي

شرارةاندلعتعندماال!جميرللأسطولالأولىالمقاتلة

عاماقائداوأصئبيتي.4191عامالأولىالعالميةالحرب

)أدميرالا(للبحروأميراام611ديسمبرفيالأسطوللهذا

.أم919عام

بإيطهاليا.فلورنسافيقصرأكبربيتيقصرثصر.،ليدب

حبرأيحويواليومإيطاليا،لملوكس!ضايوماالقصروكان

رفائي!!أ!أعماتضما،العالمفيالفنيةاللوحاتمنمجموعة

روبنز.لولوبيترورمبرانتوتيتان

لوكابيتي.اسمهالنهضةعصرمنلتاجرالقصربناءتم

الأصليالمعماريواسمأم84ءعامفيبناؤهوابتدئ

المعماريولكن.معروفغيربنائهعلىأشسرفالذي

إضافاتببناءقامأماناتيبارتولوميوالإيطاليوالنحات

ماتوسعاتإجراءوتم.أم57و.0561عامبينكبيرة

عندمام،1783ر1764وبينأم64و.0162عامبين

اشئيسية.الأماميةاأطواجهةحجيرةأجنحةإضافةتمت

المؤترةأغويةاواجهتهأطنظراللافتةالمميزاتأكثرومن

:طولهام36إلىارتفاعهايصلاختيالشارععلىالمطلة

الإنشائيةالقوالبمنمبنيةالأماميةوالواجهة.م002

المدرجةالمصاطبعلىالمقامةبوبوليوحدائق.الضخ!ة

إيطاليا.فيالحدائقأجملمنتعتبرالقصر،خلفمباشرة

فيزيائي(.م091)6أوليرحدهالر،بيتي

كيفيةشرحهعنأم679عامنوبلجائزةنالأمريكي

النت!ص!.انظر:.والنجومالشمسمنالطاقةتولد

ودرس(.الانفرنسا)تتبعبألمانيابستراسبورجبيتيولد

فيالفيزياءبتدريسوقام.وميونيخفرانكفورتبجامعتي

،أم359عامحتىوالألمانيةالبريطانيةالجامعاتمختلف

أشاكابكليةبيتيالتحق.النازيةمنهرباألمانياغادرعندما

عامالأمريكيةالمتحدةبالولاياتبنيويورككورنلبجامعة

منوالخمسينياتالأربعينياتخلالوساعدأم،359

والهيدروجينية.الذريةالقنبلةتطويرفيالعشرينالقرن

.النووياسملاحلنزعمؤيدابعدفيماوأصبح

وبيثياس.ديمونانظر:.بيثياس

الرالغالقرننهاياتنيعاشيونانيمكتشفييئياس

فيالقرطاجيةالمحريةفرضتهالعقباتتعرضالميلاد،قبل

الشماليةالسواحليست!سشفبدأوعندما.طارقجبل

المنطقة.هذهواكتشفبريطانياحولألحرلأوروبا،

الشماليالنجمأنأدركشعهيرا،بحارابيثياسكان

وصدمنتحققكما،مباشسرةالشماليالقطبأعلىليس

منكثيرتشكك.البحريةوالتياراتالقمرب!تعلاقة

الاكتشافاتلكن،أقوالهصدقفيالإغريقأ!لماءا

إليه.ذهبماصحةأكدتاللاحقة

فرنسا(.،الحالية)مارسيلياماسيليافيبيثياسولد

المدفعية.،كروبانظر:.مدلمحعبرثا،بيج

،اهـ-)336.زيدانعبدالكريمبيج،

جامعيأستاذبيج،زيدانعبدالكريم(.م-1791

منالحقوقليسان!م!علىحصل.عراقيإسلامىومف!ص

الشريعةفيوالدكتوراه،أم059عامبغدادجامعة

بتدريسقامأم،629عامالقاهرةجامعةمنالإسلامية

جامعةوالادأبالحقوقكليتىفيالإسلاميةالشريعةعلوم

لكليةوعميداأستاذاأصبححتىسنواتلعدةبعداد

الشريعةدرسكما،الجامعةتلكفيالإسلاميةالدراسات

صنعاء.جامعةالادابكليةفيالمقارنوالفقهالإسلامية

تخصصهمجالفيعدةودراساتكتبأ!هنشرت

وهوالمسلمواليتالمرأةأحكامفىالمفصلكتالهمها

بعضبكتابةساهم!صماجزءا،عشرأحدمنم!ضن

الكويت،فيالإسلاميالفقهمودمحوعةفيالموضوعات

العراقمنكلفىالعلميةالرسائلمنالعديدعلىوأشرف

وعضويةالعل!يةاللقاءاتبعضفيوشارك،واليمن

.المنورةالمدينةفيالإسلاميةالجامعةأمناءمحلس

الإسلاميةالدراساتفيالعالميةفيصلالملكجائزةنال

.أم799عام

بأسترالياويلزنيوساوثشرقيجنوبفيمدينةييجا

المركزوهي.سيدنىمدينةجنوبيكما435نحوبعدعلى

الياقوتساحلباسمالمعروفةللمنطقةأضجاريواالإداري

بعدعلىالمدينةتقع.نسمة492.4لعمكانهاعدد.الأزرق

بالزراعةغنيةمنطقةفىالبحرساحلمنكمأ8نحو

وتشمل،الجبنبصناعةوتشتهر.الألبانومنتجات

ومصنعاالأسماكتصنيعالأخرىاالمحليةالصناعات

،الأخيرةالسنواتوفيالبناء.لطوبومصنعاللأخشاب

ويعيش.الصناعاتأهمأحدبوصفهاالسياحةفيهابرزت

القريبةالمدنفيبيجابمدينةالعاملةالقوىمن38%حوالي

ولوملا.بروجو،،سبرنجفيلتاثرا،مثلمنها

كانالبيضالمستوطنينمنبيجافىاستقرمنأول

جمعالنزوحإلىالجفافتأثيرتحتاضطرعندماتارأجنتون

الشمالإلىبريدوودمنطقةمنالآخرينالرعاةبعض

عامفىذلكوكان،لماشيتهمجديدةمراععنبحثا

شسمالمدينةتأ!عيستمأم851عاموفي.أم982
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نقلتمفقدفيضاناتعدةلحدوثنظراولكنبيجا،

النهر.جنوبىالمرتفعةالأراضيإلىالمستوطنات

منطقة،الأصليونأسترالياأهلوهمالأبورجين،سكن

بيجااسمواشتق.البيضالسكانفيهايستقرأنقبلبيجا

اسميكونوقدبيجهوتدعىالمحليةالمزارعأحداسممن

تعنيقديمةأبورجينيةكلمةمنمشتقابدورهالمزرعة

.المعسكراتلإقامةواسعةأرضأو)جميل(

أصغروهو.الصوفناعمالقوائمصغيرصيدكلبليجل

ويستخدم،قويةشمحاسةوله،الإنجليزيةالصيدكلاب

الكلابمنالنوعهذاأفرادومعظم.الأرانبلصيدأحيانا

وسهولة.بيسرترويضهاويمكن،باليقظةوتتسم،ودودة

كثيف،قصيرصوفولهمكتنز،القويالكلبوهذا

بين8البيجلويزن.ناعمتانطويلتانوأذنانعريضورأس

البيجل:حجمينفىالبيجلكلابوتستولد.كجما4و

الكتفينعندارتفاعهويبلغالجيببيجلويدعىالصغير

عندارتفاعهافيتراوحالكبيرالبيجلأفرادأماسم،33

سم.4و.سم33بينالكتفين

حتىنوعهحسنوقد،الثعالبصائدالبيجلويشبه

عشر.السالغالقرنفيإنجلترافيالحاليةصورتهفيصار

الكلب.:أيضاانظر

علىوملكاالتماثيليصنعنحاتاكانييجماليون

اشمئزازهنتيجة،قام.الإغريقيةالأساطيرتزعمكماقبرص

العاجمنتمثالبنحت،عصرهفيالشريراتالنساءمن

قامتلدعواتهواستجابةحبها.فيوقعثمجميلةلفتاة

بتحويل،اليونانيينعندوالجمالالحبإلاهة،أفروديت

منهاوأنجببيجماليونتزوجهاثمحيةامرأةإلىالتمثال

.بافوسسماهولدا

فأعاد،الكتابمنكثيرابيجماليونأسطورةوجذبت

القصصيةمجموعتهفىأوفيدالقديمالرومانيالشاعررواشها

مسرحيةشوبرناردجورجقدم،ام139عاموفي.التحول

القصة.لهذهالحدشةالصياغاتأشهروهيبيجماليون

يجعلأنالإنجليزيالرجلاستطاعكيفالمسرحيةوتحكى

والكلامالتصرفعلمهاأنبعدممتازةامرأةالجاهلةالفتاةمن

الجميلةسيدتىالموسيقيةالكوميدياأنوالواقع.الصحيح

شو.مسرحيةعنمأخوذةأم()569

رئيساكانام(.299-أ!)13مناحيم،بيجن

.ام839عامحتىام779عاممنذإممرائيلفيللوزراء

الحزبتولىعندماألمحافظالليكودلحزبرئيساكانكما

)البرلمانالكنيعستفيالمقاعدبأغلبيةفوزهبعدالسلطة

،ام819عامأجريتالتيالانتخاباتوبعدالإصرائيلي(.

المحافظةالأحزاببعضمعائتلافاالليكودحزبكون

بيجنوالمشمر،الصغيرة

استقالحتىللوزراءرئيسا

.ام839عام

عقدأم789عامفي

والرئيسبيجنمنكل

السادأتأنورالمصري

جيميالأمريكيوالرئيس

فيمباحثاتكارتر

بيجنمناحيم،الأمريكيةالمتحدةالود!يات

إنهاء!مبلحولللتفاوض

عنالمفاوضاتوتمخضت.الإسرائيليالعربيالنزاع

الإسرائيليللانسحابخططاشملتاتفاقيةإلىالتوصل

علىأيضئاالاتفاقيةونصت.المصريةسيناءجزيرةشبهمن

الاتفاقيةتضمنتكماومصر.إسرائيلبينسلاممعاهدة

تحتلهمامنطقتينفيالذاتيالحكمحقمئالفلسطينيين

كانالذيغزةوقطاع،الغربيةالضفةوهما:إسرائيل

بيجنمنكلتقاسموقد.المصريةللإدارةخاضعا

وقعتثم.أم789عامللسلامنوبلجائزةوالسادات

عسكريامصرأخرجتالتىام979عامالسلاماتفاقية

الانسحابواكتملالإسرائيليالعربيالصرأعمن

تنفيذوبدأ.أم829عامسيناءجزيرةشبهمنالإسرائيلي

بالاتفاقيةالوأردللفلسطينيينالذاتيبالحكمالخاصالجزء

.أم9!4عام
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القانونيةسلطتهاإسرائيلفرضتأم،819عاموفي

سورياونددت.السوريةالجولانمرتفعاتعلىوالسياسية

اعتبركماالإجراء.بهذاالأخرىاأحرليةاالبلدانمنوكثير

الأمنمجلسقبلمنولاعيامرفوضاالإسرائيليأغرارا

كيا.ام681ديسمبر16فيالمنعقدةجلستهفيالدولي

إعادةتزمعكانتالتيالإفريقيةأ!الدومنالعديدأعلن

لماماالوضوعهذافيالنوإعادةمإسحرائيلالعلاقات

إلىالحولانضماتجاهموقفهعنالصهيونيأمميانايتراجع

الإسرائيلية.الأراضي

مندأمر،الإسرائيليالجيشقامأم82!عامفي

عننتجوقد.ليروتلمدينةشاملبغزو،بيجنحكومة

التحريرلمنظهمةالتنظيميةالبنيةعلىالقضاءالغزوذلك

،بيروتمنالفلسطينيةالمقاومةوخروجالفلسطينية

أغلسصسهآ.االخيماتفيوشاتيلاصبرامجزرةوحدوث

الآدتسمى)وليتوشسك-بريحستفيبيجنولد

أ!شريناأتحردامنالثلاثينياتوفيرو!ميا.فيبريمست(

كادحيثأ!مهيونية،االحركةفينضطاعضواأصبح

هاجرت.فلسص!أفييهوديةدولةبإنشاءيطهالبونالصهاينة

منظمةإلىااوهناك،أم429عامفلسط!تإلىبيجن

التيالسريةاليهوديةالعسكريةالمنفمةاوهيالأرغون

منظمةعرفتوقد.والفلسطهيني!تالبريطاليينتلتظ

منالأربعينياتاخلالالواسعةالإرهابيةبنشاطاتهاالأرغون

ومجزرتيداودالملكفندقكتدميرفلسط!!فيالقرنهذا

عاممنذالأرغونمنظمةبيجنوقاد.السبعوبئرياس!!دير

أصةدوتأسيع!تاريحسهووام489عاموحتىأم449

فىباهـراياعسردورابيجنرأدى.فلسط!تفيإسراثيل

فيعملكما.أم489عامالإسرائيليةالعربيةالحرب

.أم849عامحتىأم949عاممنالكنيعست

أهـ-)344عزتعلي،بيجوفيتش

منذوالهرسكالبومشةجمهوريةرئيس(.-أم29ء

)جمهوريةشاماكبوسانسكيللدةفيولد،أم099عام

عامالثانويةالمدرسةفيتخرج(.والهرسكأجومعنةا

سراييفوجامعةفيالزراعيةالهندمعةبكليةوالتحقأم439

مأ459عامللقانوندراممتهبدأ.سنواتتلاثلمدة

عم!!.أم569عامأ!ريوسالب!!ادرجةعلىوحصل

ثماأم(-649أ059)بوتأحشركةقانونيامستشارا

أ!ندسةاكليةإلىإضافةأم(،819-أ)649أبسابشركة

وقف!أم(.819-أ079)سراييفوجامعةفيالمعمارية

ممابلادهفيالمسلمينحقوقعنمدافعاشبابهمنذببسالة

وفي.الشيوعيةالسلطاتقبلمنوالتن!جم!!للسجنعرضه

وهوالديمقراطيالعملحزبأنشأأم989عامنهاية

قادسياسيإسلاميحزب

.الاستقلالإلىالمسلمشعبه

منالعشرينفيانتخبوقد

رئيساأم099عامديسصر

البوسسنةلجمخورية

عنببسالةدافع.أعرسكاو

الصربالمعتدينضدبلاده

السلاماتفاقيةتوقيعحتى

بيجوفيتشعزتعلي!ز.أم599ديسمبري

أجريتالتيأ،نتحابات1في

الجماعيةالرئاسةرئيسوأصبحأم،9!6سبتمبر41في

مؤلفاته:أهمومن.وكرواتيصربيعضويةمعأخلاثيةا

إضافة،والغربالشرقبينالإسلام،الإسلاميالميثاق

السجن.فىتأملاتعنوانتحتالمت!الاتمنسلسلةإلى

عامالإسلاملخدمةالعالميةشيصلأ!لكاحاركأةحاز

.أم399احص،413

المداريةالنباتاتمنكبيرةمجموعةاسمالييجوئية

نباتاتمعظموالحداءصلالمنا..منهاأح:اءلز
و.لىر!يصيرر!-

قيمتهبعضهاويكتعسبلامعةكبيرةأوراقأ،البيجونية

لأوراقهالاخروبعضهاالألوانالزاهيةلأزهارهانف!إ

اسونة.

وهي:البيجونيةنباتاتمنرئيسيةأصنافثلاثةتوجد

.الساقدرنية3-الساقجذرية2-الجذورليفية-أ

نباتوهوالشمعبيجونيةالجذورليفيةمجموعةوتشملى

وأالحمراءأوالورديةبأزهارهالمعروفالحدائقلباتاتمن

اللامعة.وأوراقهالبيضاء

الشائعةالنباتاتم!وهيالاستوائيةالباتاتم!كميرةعائلةالبيجونية

الحدائق.أوالممارللي



387نتموبيلى

مجموعةإلىتنتميالتيالبيجونيةنباتاتمعظموتنمو

الجذورمثلالتربةأسفلتن!وغليظةساقمنالساقجذرية

الساقدرنيةالبيجونيةنباتاتأما.الأرضيةالساقوتسمى

للسيقانالمتضخمةالأطرافوهيالدرناتمنفتنمو

قطريصملأزهارعادةالمساقلدرنيةويكون.الأرضية

لونهايكونوقد.سماأ-5.بينماإلىمنهاالواحدة

أبيض.أوأصفرأوبرتقالياأووردياأوأحمر

أحدالبيجينتمهرجان.مهرجانالبيجينت،

الكلمةأصلمناللفظويستمد.المثيرةالعروضمهرجانات

السادسالقرنوفي.المسرححشبةوتعنيباجينااللاتينية

أصبحتثمباجينتإلىالكلمةتحورت،الميلاديعشر

إلىتدفععجلاتذاتمتحركةمسرحخشبةإلىتشير

الدراميةوالمسرحياتالدينيةالتمثيلياتلعرضعام،ميدان

الدراميالإنتاجالكلمةتعنيهذايومناوفي.الأخرى

مضامينذاتتمثيلياتالبيجينتضروبومعظم.نفسه

تطورفيهايعرضالتيالدراميةالمسرحياتمثل،خاصة

تكونأنيلزمولا.الطبتطورأوالمدنمنمدينة

الذياللوردميورفعرض.بالضرورةمسرحيةالبيجينت

منضربهو،المثالسبيلعلىلندنمدينةفيمشويايقام

البيجينت.

اولطقةالأوروبيةالأقطارفينشأفنيأسلوبليدرمير

بابامناسمهواشتقالتاسئكلشر.القرنأوأئلفىبالألمانية

الشعبيالألمانيالأدبفىفكاهيةشخصيةوهوبيدرمير

هذهوترمزعشر.التاسعالقرنمنالثلاثينياتفترةفي

الدعةوحياةالمحافظةوالقيمالألممريةالحياةإلىالشخصية

والتصميمالمعمارعلىبيدرميرمصطلحويطلق.والترف

بالأثاثالاناسمهويرتبط.الزخرفيةوالفنونالدأخلى

0182عاممنالفترةفيأنتجالذيالفاخرالألمانىالمنزلي

النمطمنمعدلةنسخةبيدرميروأثاثا.0185إلى

التاسعالقرنأوائلفيفرنساسادأرزيأالإمبراطوري

غيروخطوطمبسطبتصميمالأسلوبينكلايتميزعشر.

علىويركزولوناوزناأخفالبيدرميرأنغيرمعقدة

أما.للصفرةالمائلالبنياللونذيالخشباممتخدام

بسيطةزخارفأوالنقوشسهلةأشكالف!الزخارف

انظر.مختلفبلونأوخشبنحاسسطحعلىتنتشر

.الأثاث:أيضا

وأبنه.أب،البرازيلأباطرةمنلاثنيناسماكانيللارو

بيدروأيضاوهوم(.4831-71)89الأولبيدرو

ولد.البرتغالملكالسادسجونالملكابن،للبرتغالالرالغ

العائلةمع،ام708عامالبرازيلإلىهربولكنه.بلشبونة

علىوصئاوأعلن.الفرنسيةالقواتهجوممنخوفاالمالكة

أعلنتالتاليالعاموفي.أم182عامالبرازيلعرلق

ظلفيلهاإمبراطورابيدرووصارالممتقلالهاالبرازيل

وفقالحكممواصلةعلىيقدرلملكنهالجديد.دستورها

لابنهالسلطةوسلمالحكمعنفتنحى،الدستوريةالضوابط

الثاني.بيدرو

للبرازيلملكاتوجأم(.198-أ)825الثانىبيدرو

أنهإلاأعاما،5ابنكانأنهمنوبالرغم.أم841عام

واسعاتقديراوحاز،الحكممقاليدعلىالسيطرةأحكم

سنىفيالبرازيلواستطاعت.واعتدالهإنسانيتهلفرط

خوانطاغيتهامنالتخلصفيالأرجنتينتعاونأنحكمه

نوبفتحبيدروقامام867عاموفي.روزاسديمانويل

الدولية.للتجارةالأمازون

مأ888و1871مابينبيدروحكومةوقامت

فقدوبذلك.الرقيقتجارةلتحريمقوأنينباستصدار

لبثوما.الملاككبارمنيلقاهكانالذيالتأييدالإمبراطور

جمهورية.وأقامام988عامالسلطةمنالجيمقعزلهأن

جانيرو.ريوديمواليدمنبيدروكان

البرازيل.بمخوزيهسيلفا،إيأندرادا:أيضاانظر

وراثةعالمأم(.989-091)3ويلزجورج،بيدل

وظائفعلمفيأم589عامنوبلجائزةنال،أمريكي

تعمل)الجينات(المورثاتأنلاكتشافهالطبأوالأعضاء

تاتمإدواردمعوقام.معينةكيميائيةعملياتطريقعن

التفاعلاتتنظمالجيناتأنوأثبتاالخبز،فطرعلىبتجارب

لجامعةرئيسابيدلعملالخلايا.فىوالإنزيماتالكيميائية

واهوفيوولد.أمأ-619689عاميبينشيكاغو

.المتحدةبالولاياتبنبراسكا،

علم.،الوراثة:أيضانظرا

البو.نهرواديأعلىإيطاليافيإقليميةمنطقةييدموت

موقعإلىيشيروهو،الجبلقدميعنيبيدمونتواسم

المنطقةهذهوتشمل.الألبجبالقاعدةعندالإقليم

وتورينوونوفاراوكوينووأستيأليساندريامقاطعات

وعاصمتهانس!ة،ملايين5.4حواليوبها،وفيرسيللى

المنطقةهذهفىالرئيسيةالحرفةهيوالفلاحةتورينو،

صردينيا.مملكةمنجزءايومذاتكانتوقد.الخصيبة

للحركةمركرابيدمونتوكانت.مملكةسردينيا،انظر:

وأصبحعشر،التاسعالقرنأوائلفيالإيطاليةالقومية

فيلإيطالياملكأولالثانيإيمانويلفكتورحاكمها

.أم861



بيدي388

الموقربيديباسماأيضاويعرفم(.735)673؟بيدي

العلومبدراسةيعنىإنجليزيالاهوتياوعالمامؤرخاكان

والعلومالتاريخفيبيديكتاباتوتعد.والأدياناللاهوتية

فيإعدادهتمالغرليةالمعرفةعنملخصأشهروالنصرانية

كتابهالباحثونويعد.الميلاديينوالثامنالسالغالقرنين

عملأشهرم(731)الإنجليزيةللأمةالكنسيالتاريخ

عناشئيسيالمصدرفهو.أ!سطىاالعصورفيتاريخي

أغببيديبهواحخعسب.التاريخذأكصالإنجليزياولرفي

بأنهأس!صابةافيبيديأسلوبوسميز.الإنجليزيالتاريخأبي

ومشوقة.مسليةقصصعلىويشتملومباشرسلس

أديرةفيودرسإنجلترا،شعرقيشمالفيبيديولد

المتعلمينالرجالمعظممثلراهباوأصبحوجارو.ويرموث

بيديوكالىجارو.فيللدراسةحياتهوكرس.عصرهفي

مطلعاكانكما،بالعبريةقليلإلمابموله،اليونانيةاللغةيجيد

وأوغستين،أمبروز،مثلالاوائلاللاهوتيينكتاباتعلى

.وجيروم،وجريجوري

منيحدهايا.إماجزيرةشبهولاياتإحدىليرا!

الحنوبمنو،وباهانجكلشانالشرقومنتايلاند،الشمال

ملقا.ومضيقكايداالغربومنمحيلانجور،

والحكومةالسكان

%14ونحو،ماليزيونتقريباالسكانمن45%

المدنفييعيشونالصينيينأكثرهنود.%أ4و،صينيون

ولايةرئيس.الزراعيةالمناطقفيالماليزيونويعيم!الكبيرة

التشريعيالمجلسمقاعدعدد)حاكم(.سلطانبيراق

حكومه.هاليزيا،انظر:مقعدا.64للولاية

الاقتصاد

الحديث.الولايةاقتصادعمادالقصديرصناعةكانت

فىلكنكنتا.واديفيموجودةالخاماتأكثروكانت

القصديرصناعةأصبحتالعشرينالقرنمنالثمانينيات

المصانعوأغلقتالخاماتمناجماستنفدتحينأهميةأقل

القصدير.صادراتعلىقيودووضعتلهاالمتاخمة

كبيربرنامجتنفيذالولايةباشرت،الانخفاضهذالمواجهة

علىخاصبشكلوركزت،جديدةصناعاتلإيجاد

الأخصوعلى،الصناعةشجعت.كذلكالسياحةتطوير

العالية.والتكنولوجياوالأخشابالأغذيةصناعات

وأهماشراعةهيالولايةفىألاقتصاديةالنشاطاتأهم

والأررأضخيلاوزيتالهندجوزهىالزراعيةالمنتجات

الريبخدماتتتمتعالتىكريانمقاطعةتزالولا.والمطاط

شبهفيالأرزلإنتاجالمقاطعاتأهممنواحدةالكبيرة

.الجزيرة

وتؤخذ.بيراقاقتصادفيأيضامهمةالحراجة

فيالأمطاروكابات،المانجروفغاباتمنالأخشاب

منالكثيرونويشتغل.الجبالوغاباتالمنخفضةالأراضي

فيبالصيدويقومونللأسماكالتجاريالصيدفيالسكان

.بيراقسواحلعلىالصغيرةالموانئ

السطح

بمحاذاةوباهانجبمكلنتانمعالشرقيةبيراقحدودتقع

قمةقممهابينتوجداختيرينجمينجبالسلسلةأعاش

الجبليةالمنطقةوهذه.بوتيباتوغوننغوقمةحوربوغوننغ

مينجبالسلسلةمنالشمالىالجزءفي.بالغاباتمغطاة

التىكليدائرينججبالسلسلةهوقصيرنتوءيبرزريثج

رينجمينجبالسلسلةبين.الولايةهذهجنوبإلىتمتد

منهوالذيكنتاوادييقعرينج!طيدانغجبالوسلسلة

،إيبوهوتقع.العالمفيالقصديرإنتاجمناطقأكنى

جبالسلسلةغربيوفيكنتا.واديفيأ!لايةاعاصمة

بنتانغجبالسلسلةهيأكبرسلسلةتقعرينجكليدانغ

بوبوغوننغقمتاالرئيسيةقممهالينتوجداكتىريمج

.ناسإوغوننغ

سلسلتيبينالجنوبنحوالشمالمنبيراقلهريجري

الجبليالجزءفيينبعوهوبنتانغ.كليدائوجبالجبال

وكلنتان،تايلاندمعالحدودقربالولايةمنالشمالي

السهلعلىبيراقبقيةتمتدملقا.مضيقفىويصب

اغروعاتمثلألوادتلاتةبيراقعلم

بيراقر!ر.الحاكمةللأمرةالتلاثة

ممهدبررهلالهواليسار()على

الأرر.لأرهارصورة

!إلعلبين

-!رزممر

ح!؟كبهرثهمنافي

1"ندآتايابرلمسم!6

الجلوبيالصي!لحر

ا!صره!*ث!لىمإلدفى/لا

سجااا9!ءهـيرسس

!ئهححلأسنغافورة جيم%ندوتيمتميآص*

س!أفى،!

تايلاند.معماليرياحدودم!جرءاوتشكلماليريا،فىولايةبيراق



ا!938بير

!وجزةئقحقا

نسمة.610،881:نلسكاادعد

.2كم12)..ء:حةلمساا

.إيبوه:الولايةعاصمة

إنتاد(.)تيلوكأنسنتيلوك،تايبحكوالاكانجر،،إيبوه:اللدنأكبر

،المطاطالأرز،،النخيلىريتالهند،جور:الزراعية:الرئيسيةالمنتجات

.المنسوحات،لأطعمةا،المشروبات:لصناعيةا.لتبغا،الحشب

القصدير.الحدسد،،الحجريالفحم:التعدينية

المياهتتصرفلامنبسطةأراضومعظمهاالغربيالساحلي

غاباتمنشاسعةمساحاتفيهاوتوجدجيد،بشكلفيها

الغربيالساحلفيالرئيسىالحديديالخطيمر.المانجروف

النقلطرقتربطوتايبنغ.كانجساروكوالاإيبوهعبر

كلنتانمعالولايةهذهالجنوبإلىالشمالمنالرئيسية

وفي(إنتان)تيلوكأنسنتيلوكفىالموانئأهمتوجدشرقا.

ولد(.)بورتلوموت

تاريخيةنبذة

قبلماعصورمنذبشريةمستوطناتبيراقفيكانت

غونغلنغقربالولايةفيللاثارموقيأهمويوجد.التاريخ

تجاريةهنديةمستوطناتهناككانتوربماالعليا.بيراقفي

دائمةماليزيةومستوطناتأم001عامقبلالساحلعلى

القرنأوائلفي.الميلاديالرابكشرالقرنمنابتداء

الجنوبفىالوأقعةبرواسكانت،الميلاديعشرالسادس

ومستوطنةبالحركةيمتلئميناءالحاليةإيبوهمدينةمنالغربي

.بيراقفيرئيسية

سلطانلاخرالأكبرألابنوهومظفر،السلطانأنشأ

حينذاك.أم528عامحواليالحاليةبيرأقسلطخةملقا،في

فضةتعنيبيراق)كلمةالغنيةبمعادنهاتشتهرالولايةكانت

تهددالأجنبيةالقوىكانتلذلك(.الماليزيةاللغةفي

عشرالسادسالقرنفيتقريبا.مستمربشكلالولاية

سومطرةمنالشماليالوففيالأسينيون،كانالميلادي

كمسبام،641عامفيخطرا.التهديدمصادرأشمدهم

بيراقعلىالسيطرةينشدونوراحواملقامنطقةالهولنديون

لهمامتيازاالولايةفىالتجارةيجعلواأنوحاولواوثرواتها،

بانكورجزيرةفيالحصونأقامواولهذا،عليهموحكرا

التهديدعشر،كانالثامنالقرنفي.بيراقنهرمصبوعند

ومنجنوباسيلانجورفيالبوجينيينمنرئيسيبشكليأتي

فىكايداعلىيسيطرونكانواالذينالتايجماعة

مادةعلىالدوليالطلبفيالسريعالتزايدوأدى.الشمال

إلىالميلاديالتامئكلشرالقرنمنتصعفبعدالقصدير

الأربعينياتمنذتوافد.بيراقفىكبيرةتغييراتإحداث

المشتغلينالصينيينمنالعديدعشرالتاسعالقرنمن

متح!أقدموهو،والجماليةالمعماريةالأسالي!لينتجمعوجميلةفريدةبطريقةمبمىوهوكانجساركوالامدينةفييقعبيراقفيالللكيالمتحف

المنطقة.فيأغدماءاالأصلييرنالس!طإنتاجمنيدويةصناعاتعلىمعروضاتهوتحتويماليزيا،في



بيراق093

حارجيقععيدةجامع

ي!الملكيةالمدية

.بيراقفىكوالاكانجسار

الوسطىغتهمشهوروهو

حامعأروعيعتر.الذهبية

ماليزيا.كط

أخومعاأدىكذا!ك.اشتيسيةأغصديراحقوأ!إلىبالتعدين

أطقالونعنيفةتجاوزاتإلىأتحصديراإنتاخفيالسريع

إلىأضعدينلاأطشتغلوناأ!مينجوداالقسمافقد.والشرعية

أتحصدير.باأنحميةاالحقولعلىةالصيص!إعلىتتصارعفئات

قام،الميلاديالتامئكلشرأغرنامناسستينياتاأواخروفي

السلطنة،عرلقوراثةعلىماكيزيااحكال!تعسيف!نزاع

هذاك!!،لاروتفيالصيميةالعصاباتب!تصراعقامكما

القصديرمادةفيحادنقصإلىوأدىأ!ا،يةابتدميرهدد

.الفترةهذهفي

التدخ!!.إلىبريطانياالفوضىانتشارخطرودفع

ح!!،م81دا4يناير02فيبائ!صرمعاهدةلبنودوتطبجقا

وقب!!،السلطنةعرشوراثةعلىالنزاعمشكلةالبريطانيون

أ!صم!(.)ممث!!بر!افيمقيمتعي!تالحديدالسلطان

معارضةالح!هذاماليزياحكاممنالىضيرودعارضوقد

ماليزيونزعماءاعتالأم،8لا5عاممننوفمبروفي.قوية

وطارد..و.و.بيرشجواسمهبريطانيمقيمأول

مقاومةكلوسحقواالماليزيينمنبيرش!قتلةالبريطانيون

،بيراقالبريطانيونضم6918عامفي.الس!طنقبلمن

شيدرالياتحادفيوباهانغ،معمبلاننجريووسيلانجور،

العاصمةكوالالامبورمدينةوجعلواالماخيزيةللولايات

الفيدرالية.

ينافسالمطاطصار،البريطانيأ،حتلاأ!1ظ!في

هاتينل!شللتصدير.رئيسيةبضاعةلوصفهالقصدير

والهندية،الصينيةالعمالةعلىتعتمدانصانتاأحخاعت!تا

واستقرضخمةبأعدادالآسيويوداطهاجرونوتوافد

دائم.بش!س!ثالولايةفيمنههمانأ!ضيروا

أم(،أ-459)939الثاليةأمحالميةاالحربخلاأ!

فيالبريطانيالحكمانهار،أم419عامأواخرمنوابتداء

ا!شسلاموعند.الجزيرةشبهداخ!!الياباني!تتوغ!إثربيراق

منالولايةعادتأم،459عامأغسطسفياليالانيين

أصبحت،أم489عامفي.البريطانيالحكمتحتجديد

مرحلةخلال.الفيدراليماليزيااتحادمنجزءابيرات

منالخمسينياتوأوائلالأربعينياتأواخرفيالطوارئ

سياحيةمزارات

فىاشيارةتستحةىالتيالمهمةاسلأماك!صاهـموحرةأويليييما

.ليراق

المسانىم!وعددواسعةسوارعشيهاا!ألايةا!يالرئيسجةالمديةإيبوه

!حطةمبىومسهاوالحديثالقديمبيرتحمعبأمما!االحميلةالس!صية

وتحيطولديغ.حديدللوا،يةمسحدأيصا!يهار.الحديدلةاحسككا

.عديدةثهو!داتعاليهتلاأ!لها

السلطادق!ر!يها،ليراق!يالملكيةالعاص!ةهيكوالاكانجسار

حامحبيدةديهاالمهمةالمباليم!.اطلكيةالمقبرةرالملكيوالمسحد

أستاناواسمهالحاكحةللعائلةالس!يموالحي،الدهعيةالقمةدو

رية.إس!صد

الشواطئأحس!وفيهاسراثساح!!!راغر!لاتقعبانكورجزيرة

الولاية.فياطسساحة-
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شيوعيونشاطهناك،كانالعشرينالقرن

الشيويضدقويةإجراءاتالحكومةواتخذت

الفيدراليماليزيااتحادأصبحأم579أغسطس

البريطاني.الحكم

مماليزيا.:أيضاانظر

ال!كبيرم(.941-8؟)تن،سراك

ولاإحدىملقاعلى-بندهارابالملاويةيسمى

الو!هذهعلىأجاواظل.والسلطانالنفوذذات

سريوارا!والدهكان.وفاتهحتىأم456

أهيمأنبعدانتحروقد،قبلهالولايةهذه

بيراكتنتزعمالأثخاءتلكوفي.السلطة

منهانطلقالتيكيلاجفيالصغيرةالجماعات

التجماعةغزاةلصدملقاعنللدفاعقواته

فيشعبيةلهأوجدإذكبير،صدىالعمللهذا

أأالغريبمنيكنلملذا،وشهرتهاعتبارهله

عمل،حكمهمشيخلال.الولايةهذهعلى

قربىبصملةيمتكانملقا،سلاطينمنأربعة

منهم.واحدلكل

ؤرتوسيعفيعظيمةمساهمةبيراكساهم

الواقعةالجزرومجموعةالملايوجزيرةشبه

كأشأنذاتتجاريةإمبراطوريةجعلهامماالملايو،

تحكىقديمةأس!ورةوثدسبهبيراموس

بابل:بمدينةمتجاورينمنزلينفيعاشاوفتاة

بالزوالهمايسمحالموالديهمالكنالحب

فيفتحةخلالمنللتحدثفاضواباللقاء

منزليهما.

"ضعجرةتحتللقاءخطةوضعاوأخيرا

ارتعد!ولكنهاأولا،ثيسبهالفتاةوصلت.المدينة

مخالبهـالدماءلطحتالأممد()أنثىلبؤةرؤية

غطا-منهافسقطالمذعورةثيسبههربتحيوانا.

عدةإلىالغطاءبتمزيقاللبؤةوقا!طهروبها،

اللوشعاهدبيراموسوصلولمابالدماء.الملوث

قتلتصاللبؤةأنظنالممزقالغطاءقطععلى

الموإلىالفتاةعادتولماعليها.حزنانفسه

الأضهينفصهافطعنتميتابيراموسسبها

بحياته.أودىالذينفسه

وهيالتحولاتفىالقصةهذهوردت

شكسبيرأماأوفيد.الرومانيالشاعركتابات

ليلةمنتصفحلمروايتهضمنالهواةلمسرح

.بالملهاةالأسطورةمزج

لنطاقسعاا

13في.ثن

عنمستقلا

ماأو--لاة

الملايويات

عاممنذية9

علىواليا

منوطردن

إحدى.

رأسعلىإ

وكاناي.

وأعادملقا

واليايظلط

إمرةتحت

مانوعمن

ملقافيحة

أرخبيلفي

ضيم.

ضعابقصة

بينهماخمع

حتىاوج،

بينالجدار

خارجوت

منخوفات

قتلهابعد،

أثناءرأسها

بفمهاقطع

والدماءءة

فطعنجيبته

وجدتقع

بالخنجرهـى

ضمنمن

قدمهاشقد

بعدصيف

تبكا.(م6391-7681)لويجي،يللوندبيرا

أعمالمعظموتعكس.الفلسفيةبمسرحياتهمشهورإيطالي

معرفةصعوبةتبينلأنها،للحياةالمتشائمةنظرتهبيرانديللو

تعتقدهلمامغايرةتكونماغالبافالحقيقة.الناسحقيقة

وقد.وقصصهورواياتهالساخرةمسرحياتهفيشخصمياته

.أم349فيللأدبنوبلجائزةبيرانديللوتلقى

وما؟الواقعمابيرانديللو:مسرحياتمعظموتتساءل

شخصياتست:المعروفةمسرحياتهوأفضل؟.الحقيقة

ستةعنوهميةتمثيليةوهيأم(،)219مؤلفعنتبحث

لهاليسمسرحيةفيشخصياتأنهمايزعمونالناسمن

الرالمجىهنريمسرحيةوتهتم.أفعالهميوجهمؤلف

وهي.الجنونيدعىرجلشخصيةبمعرفةأم()229

وفي.المألوفوكنهالجنونكنهعنالغربيينأفكاليتناق!

منرجليخدعأم(،)259الخاصةبطريقتهكلمسرحية

علىبالذنبالإحساسيتحاشى،كيالناسمنحوله

عنأم(،039)تهوانيكمامسرحيةوتحكي،تصحرفه

تشبهها.جميلةامرأةحياةتحياأنتتمنىراقصة

الراحلبقصتهأدبياعترافبأولبيرانديللوحظي

المظهربينالقناقضتعالجالتيأم(،09)4بماسكالماتيا

م(بم1)398المنبود:الأخرىمسرحياتهوتشملوالمخبر.

قصصهمنالكثيرجمعوقدأم(.)169النارأطلق

نأالأففملمنأم(،)133العاريةالحقيقةفيالقصيرة

أجرينتو،فيبيرانديللوولدأم(.)349مرتينفيهاتفكر

بألمانيا.بونوفيروما،فيودرسصقليةفي

.الأدب،الإيطالي:أيضاانظر

-أ72)0باتيستاجيوفانيبيرانيزي،

المعدنيةبلوحاتهعرفإيطاليتشكيليفنانأم(.778

ألهمتوقد.القديمالرومانيالمعماريالفنعنالمحفورة

فيوأثرت،الرومانيةالتصميماتتقليدالمعماريينأعماله

عشرالثامنالقرنفيللفنالجديدال!صلاسيكيالواز

.الميلادي

،متعددةمجموعاتفيبيرانيزيمطبوعاتنشرت

الرومانيةالتحفعنمجموعة002منأكثرتتضمن

-)1748رومامشاهدعن13وهام(،)756

ال!طلالحجمفييبالغبيرانيزيكانماأم(.وغالبا778

.بالرومانإعجابهليظهرالمعدنيةمطوعاتهفيوعظمتها

إحساساليولدداكنةوظلالأدراماتيكيةأشمعةاستخدمكما

محفورةلوحة16منسلسلةفيخصوصا،بالغموض

وتظوام(.761-0176،ام745)السجونسميت

الجراروالبكربالأغلالمكتظةهائلةفراغاتالصورهذه

أحالية.اوالسلالمالأحجاروأقواسوالحبال
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كارلوكماتظ!،السجونمحموعةم!لبيرايزيمحفورةلوحة

المجموعةهذهوتتقال!!.ايةعاومعارحأبراحذاتأقواسا،الأحلامالي

الرومالي.رللمعطالكتيرةالتفصيليةماظرهمع

وقد.حولهابمامقهورةمتقزمةالبشريةالأشباحوتبدو

تخاريف!فيكانحينالمناظرهذهتخيلإنهبيرانيزيقال

القردأوائلفيالرومانسيةالحقبةفنانوأعجبوقد.الحمى

الخيالية.الأوهامبهذهالميلاديعشرالتاسع

بإيطاليا.البندقيةقربموجليانوفيليرانيزيولد

والطعواشسما،المسرحيوالتصميم،المعماريالفنودرس

مأ074فيروماإلىذهبثمشابا.كانحينمابالحفر،

.أم745لهاوا!شقر

منمكونأحيانا،يسمونهثما،الغبيذهبأواباقي

ويوجد.الحديدبيرايتأيضاويسمى)2،جع(والكبريتالحديد

عنتمييزهفيويخميإإلمرء،العالممنمتعددةأماكنفي

الحقيقيفالذهببالتسخ!ت،الفرقتحديديمكنولكن.الذهب

الدخانمنهفيتصاعدالبيرايتأمالالحرارةيتأثرولايتفاعللا

حمضصاعةفىالبيرايتويستخدم.حريهةرائحةوتنئكنه

تعنيإغريقيةكلمةمنمأخوذةبيرايتوكلمة.ال!شبرسيك

اله!وداستخدمهولذا،شرارةتنتجالبيرايتطرقوعندالنار.

الخار.إشععالفيالمجتمعاتمنوغيره!االحمر،

.المعدن:أيضاان!

البيرايت.:نظرا.لحديدابيرايد

إلاتكبرهالاإذ،اليونانفىالمدنأكبرشالثةصايوس

نسمة،6792917س!صانهاعدديبلغ.وسالونيكأثينا

ثمانيةبعدعلىخلئسالونيكامتدادعلىبيرايوسوتقع

أثينا.غربىجنوبكيلومترات

عبرويمريونانيميناءأبرزوهيمرافئثلاثةولبيرايوس

وتشملوصادراتها.الدولةوارداتنصفمنأ!ضرمرأفئها

والصابونالمعدنيةوالسلعوالجلدالقمالقبيرايوسمشجات

وغيرها.

القديمة.الأزمنةفيمهماإغريقئاميناءبيرايوسكانت

قبلالخامسالقرنفيمرافئهاعندجدراناالأثينيونبنىث!ا

وفي.الغزواتمنأثينالحمايةوأثينابيرايوسب!تالميلاد،

هيبواداموسالإغريقيالمعماريأبدع،.مق4ء.حوالي

للمجمعاتالمنتظمالترتيبعلىأسسهلبيرايوس،تخطيطا

الإنجازاتأحدالتخطجطذلكوكان.بالمدينةاشواياالقائمة

ليركليس.لعهدأحبرىا

لولمميوسالرومانىالقائددمر..مق86عاموفى

بعدهابيرايوسفأصبحتالمدينةمرافئسولاكورنيليوس

أعادت،ام834وفي.الأهميةعديمةصغيرةقرية

حجماجديدمنبيرايوسونمتالمرأفئاليونانيةالحكومة

وأهمية.

أمريكي،مزارع.(6291-481)9لوتز،بيربانك

منالعديدوطورأنتج،نباتوعالم،مشتلوصاحب

وتعدالجديدةوالحشائشوالازهاروالخضراوأتالفواكه

شاستاالربيعوزهرةروزاسانتاوبرقوقبيربانكبطاطس

منتجاته.أشهرضمن

بولايةلانكستربمدينةبيربانكولد.حجاظ

التعليممنحظهوكان،المتحدةبالولاياتماساشوسيتس

بأكاديميةيلتحقأنا!شطاعأنهإلاضئيلابمالنظامي

لفترةوذلك-بكليةملحقةإعداديةمدرسةوهي-لانكستر

ليعول،والدهوفاةبعددراستهعنتخلىحيث،قصيرة

وبيعها.الخضراواتزراعةطرلقعنوالدته

الطيعيالتاريخعالممؤلفاتمنالعديدبيربانكقرأ

تطورفيبآرائهوتأثرالنباتعنداروينتشارلزالإنجليزي

وهي،الهجينةبالنباتاتخاصةبصفةواهتم،النبات

تلقيحاالنباتاتمننوعينبتلقيحإنتاجهاتمنباتات

منعمرهمنالثالثالعقدباكورةفيوتمكناصطهناعيا،

وزرع.مبكرةورديةلبطاطسنادرةبذريةقرنةجني

بإنتاجتبشراننبتتينفأنتجتبذورها،منوعشرينثلاثا

دولاراوخمسينمائةمقابلالنبتتينأفضلفباعجيد،
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بيربانانبتةاسمعليهاأطلق،مشتللصاحب

فىنشاطهبيربانكبدءفىسبباالحادثةهذه

.النبات

بالولاياتكاليفورنياإلىبيربانكوانتقل

بسال!مشتلفىعملاباشرحيثام،875

اأم885عامفىوأشترى،انتقالهمنسنبن

الفبتربيةالخاصةبالأعمالللقيامممباستبول

عافييابانيابرقوقاباستيرادهماليةمكاسب

أخروارداتجانبإلى،البرقوقهذاكانفقد

كماكاليفورنيا،لمناختمامامناسبا،بيربانك

الثمنهاتتخذ،للتربيةنبتةبصفتهقيمتهخاصة

السابقةمنتجاتهبيربانكباعام،219عام

باسمدتعرفأصبحتشركةإلىوالمقبلة

فيأالشركةهذهأفلستوقدبيربانك،

إلا،بيربانكسمعةلذلكتبعاوتأثرت،مشوات

للبذورناجحامشروعاوأسسأخرىمرةانطلق

تجاربهءبيربانكأجرى.وأساليبهإنجازاته

!شوأصبح،النباتاتمنمجموعةماثيمن

11تربيةعمليةلتبسيطبجهدوسعى،مشهورة

طرليباستخدامالنباتاتمنعددإنتاجفي

علمتشتملحيثاللقاحنقلطريقعنالخلطي

د.أنتجهاالتيالأنواععددوتجاوز.الأنواع

وقا،البرقوقمننوعا131بينهامن،الفاكهة

واليومر،حياتهخلالخضراواتهمنالعديد

بيربطاط!منضربوهي-بيربانكراسيت

المتحد!بالولاياتشيوعاالبطاطعرأنواع

نباتارأهممنشماستاالربيعزهرةوتعدزراعتها،

شاحيثبمالتهجينطريقعنبيربانكأنتجها

الذهب.زهرةمنأنواعأربعة

بيربانكءاعتباريمكنلاأنهوالواقع

التسصمنالقليلوراءهخلففقد،الأكاديمى

فيماستخدمبهاقامالتيالتهجينعملياتأن

خانقيةلقاحاتامعتخدامهمنبدلآاللقاحات

الص!الوقفهممنتمكنموهبتهبفضل

!متهجينبعملياتقيامهعنفضعلا،النبات

!سمزجعلىمثابرتهمع،النباتاتمنالالاف

نأورغم.الهجينأفضللإنتاجالنباتاتهذه

11تربيةعلىأوالوراثةعلمفىمباشراتأثيرايؤثر

التطور.أسلوبعلىأمثلةعدتإنجازاته

دور!صيمحليةحكوميةمقاطعةبيربك

كاتشمل.نسمة42)006سكانهاعدديبلغ

نتوكا،ث

تربيةمجال

عاملمتحدة

بعدتاروزا

قربشرعة

وحقق،،ت

أم،885م

أستجلبهاى

بصفةأثبت

وفى،خلات

والحاضرة

لوثرتركة

أرلغمننجل

بيربانكأن

يقربمالى

وطنيةشصية

ونجحشبات،

التلقيحتمة

،العديدمن

نوعامن2

زراعةتمت،

بطاطسمد

أكثر--بانك

حيثمن

التيالزينةت

علىتحملت

بالمعنىلماط

كما،بلات

منخليطاثا

أنهإلا،لصة

لتربيةبحة

وإنباتعفة،

أففحل"لات

لمبيربانك

نأإلابمنبات

بإنجلترا.مت

جزيرةناطعة

لعمواناجوتقع.رائعساحليشريطولها،الصغيرةبيربك

تنتشرالداخلوإلى.شعبيمنتجعوهىالبحر،شاطئعلى

،لمقاطتةالرئيسيةللصناعاتمنتجاتهاتقدمالتياكراعة

فارمتوجد.الاستخراجيةللصناعاتالقصوىالأهميةرغم

علىبريطانيبترولحقلأكبروهي،ويرهامقربوتش

المجاورةالمنطقةوفي.الطبيعيالغازأيضاوينتجالشاطئ

أيضابالمنطقةوتتوافر.الفخاريالخزفمصنعيوجد

سابفابيربكوكانت.والرمالالحصىلاستخراجمحاجر

تنتج3المناتلكزالتوما،الرخاملا!حتخراجمركزا

ويرهاموتعدبيربكتسمىاقىالبناءحجارةأنواعأجمل

الخفيفة.الصناعاتمنعددوبهاللمقاطعةالإداريالمركز

دورست.:أيضاانظر

المسرحاحترفتإنجليزيةلأسرةالعائليالاسمليرليج

شخصياتها:أبرزومنشكسبيرزمن

أوللإنشاءقامأم(.795-؟)بيربيججيمس

حيثلندنمدينةخارجأم،576عامإنجلترافيمسرح

فيالفنأهلمنالكثيرونتسابقوقدهائلا،نجاحالاقى

طويلةسشواتمرموقاممثلابيربيججيمسوظل،تقليده

ولادتهموطنيكونأنويحتمل،المسرحإنشاءبعد

بإنجلترا.أفون-أبون-ستراتفورد

جيمس،نجلام(.961-ا؟)567بيربيجريتشارد

شكسبيرفرقةضمنبالتمثيليقوموكان،بلندنولدوقد

فياشتركوقدفنه،منمتمكناتراجيدياممثلاكانحيث

قامكمالير،والملكوعطلهاملتبمسرحيةأدوارأداء

عاموفي،جونسنبنتأليفمنمسرحياتبتمثيل

بنشاءبيربيجكثبرتأخيهمعبالاششراكقامام995

فىنشاطهبيربئبدأيكونأنويحتمل.العالميالمسرح

وفيأدمرال،لوردفرقةمعأم095عامفيالتمثيلمجال

تشامبرلين.لوردبفرقةعضواأصبحام395عام

سياسيضابط(.؟-؟)توماس،بيرترام

لسلطانوزيراام429عامفيأصبح،العرأقفيبريطانى

الضقيةالمناطقإلىزياراتعدةفياصطحبهالذيمسقط

الربععبورإلىأساسايهدفتوماسكان.ع!انلساحل

برحلةأم289وأم279بينماالفترةفيوقام.الخالي

الشمالاتجاهفىركبثمميل،006لمسافةظفارإلى

معصلاتهووطد،الخالىالىلغرمالحافةإلىوصلحتى

ظفارمنرحلتهاالبعثةوبدأت.هذهرحلاتهخلالالقبائل

الخليجإلىوصلتفبرايروفى،ام039ديسمبرفى

فىوإسهامأالمهمةالإنجازاتمنالعبورهذاويعد،العربى

اهتماماتوشملت.العربيةالجزيرةمنالجزءبهذاالتعريف



فرديناندماكس،بيرتس493

وعاداتهاقبائلهاوألمخطقةاع!عديدةجوانبتوماس

،أم319عاممسقطتوماسرترك.أصشعبيةاوقصصها

الدراساتلمدر!مةمديرأصئأولحيثلبنانإلىوذهب

.لبنانفيال!نحتىالموجودةالعربية

عاا(.أبم19)4فردينانلىماكس،بيرتس

الجزجية.الاحياح!علمفيمختصالموأسد،نمساويبريطاني

معمشارحصةم6291عامأ!صمياءاشينوب!!بجائزةشاز

الأشعةاامشخدامئهماخلالمنتتبعافقدكيندرو.جون

هماو"ب!!اطيوجلووأ!يموجلوب!تامنك!تركيبالسينية

.والعضلاتالدمفيالموجودةأجروتيناتامننوعان

وعلى.الهيموجلوب!!علىمركزاعاما22بيرتسوأمضى

عامإنجلتراإلىلجأأنهإلافيينا،فينشأأنهمنالرغم

المازية.منهرداأم369

؟ضروريالعلمهلكتابفيمقالاتهجمعت

أم(.)989

ممثا.(ء52914861)رديتشار،نتوبير

إلىتجاحهص!صبيربقدريديرمشهور.وورهـحي!مينمائى

لصفةتفوث.ةالمعبأصشاعريةاأعجتهو،المسيطرةطبيعته

التيتلكأو،عدوانيةشخصياتعنأدوارهفيخاصة

شعوةالمسرحيةأدواره!ثرأومن،الحقةالرجولةتجسد

عديدةأفلامفيوظهر.عطيل؟هاملت،الخامسهنري

من،بيكيتكليوباترا؟،الماضيإلىغاضبةنظرةمنها

!!س؟،ووفىملكظلالفي،وولففيرجينيايخاف

كليوباترا،شكسبيرمسرحيةوفيظجنر؟بمالبريالإوز

البطولة.دورفيالثانيةزوجتهإكيزابيثبيرتونشارك

جلامورحانغربفن،رايديبوتفيبيرتونولد

جن!صز.ريتشارداسمهوكانويلز،بمقاطعة

1182)فرانسيسريتشاردالسير،بيرتون

الشخصيات!ترأمنيعدبريطانيمكتشىأم(.098-

خلالهابلغفترةفيبيرتونعاشوإلتاجا.وحيويةنشاطا

!كوكانكبيرا،حداالجغرافيةبالاكتشافاتالناساهتمام

ماليةمساعداتيتلقىبرحلةأطقياممحكمةبخطةيأتيمن

الجغرافيةالجمعيةعلىخدماتهبيرتونعرضوقد.ومعموية

حتشافاتالالعضإجراءبغرضأم852عاملندنفي

العربية،للجزيرةوالشرقيةالوسطىالمنطقتينفيالجغرافية

ممهاأهداشابذلكمحققاالهندإلىهناكمنليتوجه

لدىمعروشةت!شا3العربيةالجزيرةمنأجزاءاكتشاف

للجيمقعربيةخيولعلىالحصولوإمكانيةالأوروبي!ت،ا

الهند.فيالبريطاني

إلىمتجهاإنجلترابيرتونغادر،أم853عاموشي

القاهرةنحواتجهالإسكندريةفيفترةقضاءوبعدمصر،

ينبعإلىمتجهةسفينةا!شق!!حيثالسويسإلىومنها

برا.مكةإلىغادرهاتمالمدينةإلىاستكشافيةلرحلةوقام

السفرفىالشرقيأطريقايسلكأوروبيأولبيرتونويعد

ماويزخر.الحجمناسكأدى،مكةفيو.والمدينةمكةب!ت

والمعلوماتالمفصلة!المشاهداتالحعنبيرتونكتبه

بالفكاهةالممزوجالمتطرفأمخحاملىباومليئاأعامشيةا

عادثم.التجاريةالمدينةأسواقبدراسةقامقدر.اهمقوتة

قادحينقرنرلغبعدأمحربيةاالجزيرةإلىأجعوداعماهرةاإلى

عامالذهبعنبحثامنهاالشماليةالجثاتإلىلعتة

جيولوجيمسحبعم!ياتقام،مدينمنطقةوفي.أم877

العربية.الجزيرةعنالمعرفةزيادةفي!جيرةمساهمةتعد

المجلداتمجموعبلغفقدمهفا،مستشرقابيرتونيعد

أضافمجلدا،43المشرقإلىرحلاتهعننشرهاالتي

الحرفيةترجمتهتضمنتالترجماتمنمجلدا03إليها

وليلة.ليلةألفأحضاب

ويقدر،الغربيةأسشرالياأ!لايةالسيامسيةأعاصمةابيرت

07%نحوأينسمة2651431بنحوس!صانهاعدد

الحضريالإقليممساحةوتط!.الغربيةأجاأمشراس!صانمن

3ر352لعدعلىتقعوهي2،ءكم36)0إلىليرثلمدينة

كبيراتطوراالمدينةشهدتوقد.!ميدنيمدينةعنك!ا

أم398-2918مابينأعترةافيالذهباكتشفحينما

بينالفترةوفيوشرقا،شمالأالضواحيتوسعتحيث

زراعةتطويربسببأيضاالمدينةتطهورتأم039-أ189

وأدى،الغربيالجنوبفىال!صيرةالالبانومزارعالقمح

تخطجطأولنفذحيثالمدينةنموفيمهمادوراالتخطيط

بسببمراتعدةالتخطيطهذاوعدأطأم289عام

تضمالتيالمدينةلهاتعرضتأضياالسريعةالتطورات

القديمة.المبانيمعجنبإلىجنباالسحابناطحات

الثانيةالعالميةالحربمنذبيرثمدينةشهدت.السكان

بسبب،السكانوخصائصحجمفيكبيرةتغيرات

الذيننسبةوتص!!أمشراليا.وضعتهالذيالهجرةبرنامج

ومعظمسكانها،من7%0إلىبيرثمدينةفيلدواو

المدينةإلىالمهاجرينومعظما،البريطانيةالجزرمنهؤدلاء

.وفيتنامأوروباومنأيضاالبريطانيةالجزرمن

مرحصروكنجهامحصينانامنطقةتعد.الاقتصاد

مأ549سنةفيهاأنشئوقدبيرتفيالثقيلةالصماعات

وعددمصئللفولاذصيهاأقيمكما،للبترولمصفاةأكبر

بدايةوفي.الكيميائيةوالموادالمعادنإنتاجمصانعمنكبير

جراديلمنطقةفيأنشئ،العشرينالقرنمنالستيميات



مسذاسكانهاعددراد.الجميلسوان!رعلىتقعبيرث

مرويعد،العالمفيللألومنيوممصنعأكبر

لامجمعاتأكبرمنكويناناميناءفيالحبوب

العالم.في

االخطوطشبكةتمتد.وايرتصالاتالنقل

والز)التعدينمناطقإلىوميدلاندبيرثمدينة

الحضمالمنطقةحدودخارجالواقعةوالغابات

داويمإلمطار،والعباراتالحافلاتخدمات

الطصحركةتخدممطاراتوهناك،المدينة

الخاصة.والطائرات

يوميتانصحيفتانبيرثفيتصدر

أسبو-ومجلةالأحديومتوزعانصحيفتين

للتلفاز.ومحطتانللراديومحطتان

محلبحكوميةمقاطعةكنروسوبيرث

سكانهاعدديبلغبأسمكتلندا،تايسايدإقليم

مساصوبها2،كم237.5ومساحتها،نسمة

والجبل!البريةوالمناظر،الزراعيةالأراضىمن

المقاطخلالينسابالذيتاينهرويشتهر

!اوتعد.مياههبهتزخرالذيالسالمونسمك

593،ألبانبيرج

.متعددةحديتةمبادوبهابسرعةالثاليةالعالميةلحرب

كزتحميل

البحريغل

منلحديدية

والرعي-اعة

وتتوافر،-ية

شرقى-ولي

أ!ائرا!يب

إلىإضافة

وهناك،كلية

فىكبيرةكأ

126ر؟84

شاصععة،ت

الجميلة.4

بمصايدكة

فيسياحة

الصناعاتوأهم.أهميةذاترائجةصناعةالمقاطعةهذه

للمقاطعة-الإداريالمركز-بيرثمثلالكبرىالمدنفي

وغيرها.،والكتانوالأصباغالزجا!،صناعة

إقليم.،تايسايد:أيضانظرا

الحمى.حشيشةانظر:.الييرترم

م(.7091-281)7مارسلين،بيرثولوت

العضويةالمركباتعملإمكانيةكشف،فرنسيكيميائي

وسائلباستخداموالأكسجين،والهيدروجين،الكربونمن

بييرولد.الانفجاراتن!يةصاحبوهو.صرفةكيميائية

باريس.فيبيرثولوتمارسلينأقجبي

يونمساموسيقار.(م5391-881ء)نلباأ،بيرج

منعشرةالتاسعةفيوهو،شوينبرجأرنولديدعلىتتلمذ

السلمنغماتبتنسيقالتلحينفيأسلولهواقتبس،عمره

موسيقية.نغمةعشرةالاثنتيونظامبالتساويالموسيقي

الموسيقى.:انظر

أعمالهإحدىأم019عامالوتريةرباعياتهكانت

الموسيقى.السلمنغماتتنسيقفيهااستخدمالتيالأولىا



سيمينوفيت!قليف،بيرج693

عشرةالاثنتيباستخدامالرئيسيةأعمالهأولكانتكما

عامالغنائيةالثلا"نيةأيضاالوتريةرباعياتههيموسيقيةنغمة

عملهفينغمةعشرةالاثنتيبيرجاستخدموقدأم(.)279

لولو.الم!ضملةغيروأوبراهأم()369الكمانمعزوفة

النغماتبتناسقبيرجشهرةمنالرغماوعلى

مرنا.أسلوبهبقيفقدنغمةعشرةالاثنتىواستخدام

بيرجمومميقىيستسيغالعاديالمستمعفإن،عامةوبصفة

بالرموزغنيةبيرجأعمالوتعد.شوينبرجمو!ميقىمنأكثر

للسامعتوحيموسيقيةطبقاتيختارماوعادة،والمعاني

.بالأرقامأيضامولعاكانكماالأسماء،ببعض

الأعانىاتلحينفيوبدأأصمسا.بافييساشيبيرجولد

عامسريعةشهرةواكتمسب.عشرةالخامسةسنفيوهو

ووزيك.لأوبراهالأولىالعرضليلةفىأم529

أرنولد.،شويمبرجالأوبرابمأيضا:انظر

أم(.059-)1876سيمينوفيتشليف،بيرج

،وشهرةعلمياإنتاجاالسوفييتالجغرافيينأكترمنجغرافي

بأولقاموتارلإلجغرافيا،الجيمورفولوجيةبالدراساتاهتم

أضهرأ!دنيااالمجاريإلىأم798ممنةلهدرا!ميةرحلة

الأسماك،افربيةتتعلهتبحوثفيللاشتراك،الأورال

وسيرداريا.آمودارياونهربد!اش!وبحيرةآرالبحرودرس

ومنحآرالبحربعنوانكبيراكتاباطبعأم809سنةوفي

فيالجغرافيةللجمعيةرئيساواختير،الدكتوراهدرجة

-أ049)منالفترةفي)السابق(السوفييتىالاتحاد

أم(.059

يطلقاسمالبيرجاموتنبات.ئياتاليدرجاموى،

الشجرةأوالبيرجاموتيوالبرتقال.نباتاتعدةعلى

إيطالياحنوبيفيتنموحمضيةشجرةالبيرجاموتيط

خلئالمكسيكلحدودالمجاورةوالمنطقةوكاليفورليا،

الأمريكية.المتحدةبالولايات

لصئصائلالبيرجاموتىالبرتقالقشرةوتستخدم

ولهذا.البيرجاموتزيتيسمىللاخضرار،مائلأصفر

العطور.تصنيعفيويستخدمنفاذةعطريةرائحةاشيت

بيرجاموبلدةمناسمهاالبيرجاموتشجرةوتشتق

ال!يطالية.

أمريكافيالنباتاتمنأنواععدةأيضاتوجدكما

البريوالبيرجاموتالأرجوانيالبيرجاموتمثلالشمالية

الملونة.الزينةأزهارمنأكاليللهاالتي

الأوروبىالنعناعأنواعمننوعالنعناعيوالبيرجاموت

وبرمودابأمريكاالشرقيةأ!لاياتافىالانتشارفيبدأ

ريكو.وبورتو

أنواعودعض.اضصاعاعائلةإلىيشمىأعلاهالأرجوانىاليرجاموت

حمضية.شحرةوهيانيرحاموتىاضتقالتشملىالأحرىااضحاموت

ولاقدروائيأم(.399-أ19)7أنطولي،بيرجس

باللغاتاهتمامهرواياتهمنالعديدتعكس،إنجليزي

البرتقالةرواياتهأحسنشخصياتوتتحدثوتطورها،

مناللغةهذهتتكونهو.اختراعهمنلغةأم()629الآلية

أحداثوتدورأطغتين،الكلتاوالعامية،والروسية،الإنجليزية

فىإنسانىلامجتمعضدبعنفيتفاع!!شابحولايةاشو

أغرجب.ااطستقما!

مختلفة،موضوعاتتتناولرواياتبيرحسكتب

السياسي،النقدعلىالموضوعاتهذهواشتملت

للكاتبالعاطفيةوالحياة،والدين،والتاريخ،والجاسوسية

ثلاثكتبكماشكسبير،وليمالمسرحيالإنجليزي

مسترداخل:الأولى،ببعضبعضهامرتبطةروايات

الخارجمنإندربى:والثانيةم(،91)63إندربى

وتصورأم(،)749منتظمةمعاملة:والثالثةام()689

الحياةمطالببيننفسهتمزقتشاعراالثلاثةالرواياتهذه

ومن.الإبداععلىقدرتهعنللتعبيرحاجتهو!ت،اليومية

أم(،639)للدببةعسللبيرجسالأخرىاشوايات

الأرضيةالقوىام(؟)749نابليونسيمفونية

أم(.)08!

الرواية:علىفتشتمللبيرجسالأدبيأضقداأعمالأما

أدبيةلدراساتعاجلةنسخةام(،)679العمرية

بتأليفبيرجسقامفقدذلك،عنفضلاأم(.)969

والقصصالدراماوكتابة،المسرحياتوترجمة،المولحميقى

بانجلترا.بمانشسترولد.القصيرة

فيلسوف.(م1491-9581)هدري،بيرجسون

أم(بم)!88الحرةوالإرادةالزمنكتبهعبرتفرنسي

الإبداعيالنشوء(،م981)6والذاكرةالأشياء

نأيرىبيرجسون.كانالفلسفيةطروحاتهعنم(،091)7



793ماريوتشارلزبيرد،

لايعنيمغيومهفيالزمنولكن.الكبرىالحقيقةهوالزمن

غيربيربكسونعندفالزمن.الكلمةلتلكالدارجالمفهوم

ولكنهاخد،وا،واليوم،كالأمسالعاديبالمعنىموجود

الانسيابهياوالمدةمدة،أسماهخاصبمفهومموجود

لحظاتمرصدوليسالحاضر،إلىالماضيمنالمستمر

متتالية.

كلأنيرضقدبيرجسونكانللزمنالمفهومذلكومن

غيرشيءأيفى،ولكنهاجديد،شيءمجردتعدلالحظة

النشوءتحف!قالممكنمنأنهيرىكانكما.متوقع

وهوا!جدد،دائمماضإلاهوماالواقعلأنالإبداعي

نأأكدءحا.مستقبلإلىدائماشحولحاضرأيضا

الذكاءكأكسعلىلأنه،الفهمإلىسبيلأفضلهوالحدس

بتحليلها.الأشياءلايشوه

الكوليجفيأستاذاوكانباريص!،فيبيرجسونولد

،أم219عاموحتىأم009عاممنبباريسفرانسدي

بجائزةفازوقا-.مشهوراومؤلفاومحاضرامدرساأصبحثم

.أم279عامللآدابنوبل

ممثلة(.91لم12-191)5إنجريد،بيرجمان

لشخصية(المفوبتصويرهابجمالهااشتهرتممينمائية

فيالشر!عياتتلكمثلتوقد.المحترمةالبريئةالمرأة

الأجراساتقرلمنأم(؟)439كازابلانكاأفلامها:

أم(.)489داركجانأم(بم)439

عنممثلةوللأفضالاوسكاربجوائزبيرجمانفازت

أنستاسياام(بم)449لايتجاسفيلميها:فيدورها

لأفضلالأووركاربجائزةأيضافازتكماام(.)569

قطارفىفتلجريمةفيلمفيدورهاعنمساندةممثلة

أم(.)749السريعالشرق

دراسةبعدأبالسويد،ستوكهلمفيبيرجمانولدت

.ام359عامالسويدفيالتمثيلاحترفتسنةلمدةالتمثيل

ام(،)939أنترميزوبأمريكا:لهافيلمأولبيرجمانمثلت

المشهورابمام)459ا!لسحور:الأخرىأفلامهاومن

الخريفلحنام(،)589الأحمقأم(بم)469

عدةفيلةالبطمأدوارأيضابيرجمانوأدتأم(.)789

إنجريداعاسمكتابفيحياتهاقصةوظهرت،مسرحيات

م(.0891)قصتى:بيرجمان

أفلام"خرج(.-أم19)8إئجمار،بيرجمان

بالذنبللإح!،سالمتعمقةبدرامستهاشتهر.سويدي

وذات،رمزيةأفلامهمعظمأنكما،والأديانوالأخلاقيات

أشادوقدالنقاد.بعضوصفهاكماالفهموصعبةمغزى

والأسود،لىالأبيهالتصويراستخدامفيخيالهبسعةالنقاد

ويقوم.الممثلينمنمتميزأداءعلىالحصولعلىوقدرته

بنفسه.أفلامهبكتابةبيرجمان

وقدبالسويد،أبسالافيبيرجمانإنجمارأرنعستولد

كاتببوصفهأم449عاممرةلأولشخصيتهبرزت

:بيرجمانأفلاموفازت.العذابالسويديللفيلمسيناريو

الزجاجخلالمنظلامأم(؟069)العذراءربيع

الأوسكاربجوائزأم()839وألكسندرفانيام(،619)

منالعديدويدور.الأعوامتلكفىأجنبيفيلمأفضلعن

سلسلةالأفلامهذهفمن.بالوحدةالشعورحولأفلامه

الذئبساعةام(،)679بيرسونا:المترأبطةأفلامه

تلكشخصياتوتتساءلأم(.)689العارأم(،)689

المسرحبيرجمانوترأسحياتها.أهميةعنكلهاالأفلام

عاممنمسرحيامخرجابوصفهلممتوكهلمفيالمل!ي

حياتهقصةكتبكما.أم669عاموحتىام639

.السحريالمصباحبعنوان

ابرىرأسعلىتقع.النرويجمدنكبرىلير!جدن

الرئيسيالميناءبيرجينوتعتبر.بايباسمالمعروفالبحري

عدديبلغ.عاليةجبالسبعةبالميناءويحيطالنرولمالغرب

نسمة.159802سكانها

الأمطارهبوطمعدلويبلغ.معتدلبمناخبيرجينتتمتع

ملم.002السنوى

الرنجةوسمك،الجافةالأسماكبتجارةالمدينةتشتهر

المركزوأصبحت،أم070عامبيرجينتأسست.والالات

الوسطى.العصورخلالالهنزيينلتجمإلتجارأضجاريا

.أم489عامبيرجينجامعةتأسست.الهنزيةالعصبةانو:

ومؤدفانمؤرخان.ماريوتشارلزبيرد،

معا-والزوجةالزو!-بيرد،عائلةألفتوقد.أمريكيان

الحضارةنشأةالمعروفةكتبهماوأشص.الكتبمنعددا

تعبرأربعةمجلداتوهوم(.3491-291)7الأمريكية

تفعلمثلماالأفكارتصنعهالتاريخبأنالاعتقادعن

والاقتصادية.الاجتماعيةالأحداث

أكثرأم(489-)1874بيردأوستنتشارلزألف

للولاياتالخارجيةوالسياسة،التاريخفىكتائاسبعينمن

التفسيرللجدلالمثيرالخلافيكتابهوأثار.المتحدة

هدوكانواسعا،اهتماماأم(9)13للدستورالاقتصادي

ذلكفىبيردوأثبت.المؤرخينمنكثيرفىكبيرتأثير

رئيسيةبصفةيعكسالمتحدةالولاياتدستورأنالكتاب

.كتبوهالذينللأفرادالاقتصاديةالمصالح

كولومبياجامعةفيالسياسيةوالعلومالتاريخبيرددرس

واستقال.أم719عامإلى4.91عاممننيويوركبمدينة



لوجيجونبيرد،893

الولاياتتورطال!طيةمعارضةالجامعةقمععلىاحتجاجا

أم(.191189)4الأولىأ!الميةاالحربفيالمتحدة

أ!لاياتالدخوأ!القويةبمعارضتهلاحقابيردعرفوقد

ولدأم(.459-1)939الثانيةالعا!يةالحربالمتحدة

أ!لاياتباإنديانابولايةنايتستاونقربمزرعةفىبيرد

.المتحدة

لفتتفقدام(،589أ-)876بيردرترماريأما

بمفردهافألفت.التاريخفيالمرأةدورإلىالعامالرأيأنظار

التاريضىفيمؤثرةقوةاللرأةكتبهاوأشهر.كتبستة

،المرأةحقوقلحركاتزعيمةوأصبحتأم(.)469

حقعندافعتالتيالناخبةالمرأةصحيفةوأصدرت

.للمرأةالانتخاب

أ!الأياتباإنديانابولايةبوأصرإنديانافيبيردولدت

.المتحدة

مهندسأم(.469-)1888لوجيجونبيرد،

فيا!صميالتلفازمزايابينمنأولكان،أسكتلندي

.أم25!عامإنجلترا

نظاموهوأم،269عامالليلىالتصويربيرداخترع

الحمراء.تحتالأشعةباستعمالالظلامفيللتصويرتلفازي

بينالهاتفخطوطباستخدامحيةصورةنق!!الذيوهو

لندنب!تو،أم279عاموذلكوجلاسجولندن

جونليردبدأا.أ289عامالراديوبوساطةونيوريورك

عاملعديةتلفازاتثلاثةرالأأ!انباتلكتجربتهلوجي

الإداعةأعيئةتجريبيةإذاعةمحطاتوأدار.أم289

امشبدلحينما،أم379إلىأم929عاممنالبريطانية

فيبيردولدمتكاملا.إلكترونيانموذجاالمي!صاني!يبنظامه

بأسكتلندا.،هيلينسبيرج

.التلفاز:أيضاالظر

(.م7591-1)888إيفلينرلتشاردبيرد،

الجنوبيةالقطبيةللمناطقومكتشف،أمريكيبحريعميد

عاميب!تالفترةفيقام،وملاحوطيار،،والشمالية

سبيلصى،عيرهبهافاقبأعمالأم،579وأم289

الجرداء،المتجمدةبالقارةالاكتشافعملياتمباشرة

طيرانرحلةقيادةبيردتولىأم259عاموفيأنتاركتيكا.

بجرينلاندمارا،الشماليالقطهبإلىماكميلانبعثة

أصبح،أم269عاممايومنأضاسعاوفيإلسمير.وجزيرة

الذينالرجالأوائلمن،بنيتفلويديدعىآحروطياربيرد،

فلويد.،بنيتان!:.الشماليالقطبإلىيطيرون

من،الجنوبيةالمتجمدةالمنطقةإلىلبيردبعثةأولكانت

للطيرانبطائرةجهزتوقد،م0391إلىأم289عام

بتلكلهاقاعدةالبعثةوأقامت،الشماليالقطهبإلى

الثلجيروسرصيفعند،الصغرىأمريكاسمتها،الممطقة

والتاسع،والعشرينالثامنفير.الحيتانخليحشى

طياريهوكبيربيرد،طار،أم929عامنوفمبرمنأعشرينوا

الجنوبي.القطبإلىبالشن،بيرنت

من،الجنوبيةالمتجدةالمنطقةإلىالثانيةبيردبعثةأما

منالعديدباشرتشقدأم،359إلىأم339عام

علىاشتملتحيث؟العلميةالبحثموضوعات

والجغرافياوالطقس،ال!صنيةوالأشعةأطشهبدراسات

الجليديالغطاءعندراساتبجانبالأرضيةاواهغنصيسية

أقاموقد.الزلازلمرسمةباستحدامألتاركتي!صا،"ضارةفى

معظمأماميةقاعدةشيالمراتإحدىشيبمفردهبيرد

بمفرديكتابهفىاضجربةاهذهعرتحدثوأ!شتاء،ا

أم(.)638

خدمةبعثةقيادةبيردتولىأم،939عاموفي

قامتحيث،الجنوبيةالمتجمدةأصل!نطقةالمتحدةالولايات

فرقخمسوأرسلت،أضالثةاالصغرىأمريكاقاعدةبإنشاء

-أم)939الثانيةالعالميةالحربأنإلا،كبرىكشفية

عامفيقواعدهاتركعلىالبعثةأجبرتأم(459

.أم149

عينته،الثانيةالعالميةالحربفيخدمتهبيردأداءوبعد

عملياتعنمسؤولبعثةضالطوظيفةفيأجحريةاإدارة

مساحةالبعثةهذهواكتشفت،عاليةارتفاعاتصأغفزا

بإعدادوقامتوفرنسا،ألمانيامنكلأبعادألعادهاتعادأ!

!

31*

ويقفاليسار(،)إلىالتايبيرد،إيفلينرتشاردالقطبينمكتشف

!تيكا.أدتارإلىأم559اعادعتةأعضاءمعممسحكره



993سنيكولا،ييفبيرد

بيردقام،م4791عامفبرايرمن61وفي.شاملةخرائط

الجنوبي.القطبفوقالثانيةبرحلته

الولاياتبرنادسجعنمسؤوليتهتولى،أخرىومرة

الجيوفيزيائيةاسشةعن،الجنوبيةالمتجمدةبالمنطقةالمتحدة

عاميفي4المنطفهذهوزارم،5891-ا579الدولية

الصغرىأمري!قاعدةولفماهدام569و5591

للمرةابخنوبيالقطبفوقوطارإقامتها،بعدالخامسة

الثالثة.

،المتحدةبالولاياتبفرجينيا،ونشسترفيبيردولد

.فهاري؟الأمريكيالشيوخمجلسعضوشقيقوهو

المتحدةللولارإتالبحريةالأكاديميةفيتخرجوقدبيرد،

الحرب-*لالبحريبالطيرانوالتحق،أم!21عامفي

رمممفيسا.كلدوأم(189-ام19)4الأولىالعالمية

الأطلسى2عبرللطيرانالبحريةلطائراتالخطط

أنتاركتيكا.:أيضاانظر

عالم.(م68816591)كليرنس،يزابيرد

فيولد.ةوالمجصطالمعلبةالأغذيةتطويررائديعدأمريكي

كليةفيجوتخم،نيويوركمدينةضواحيمنبروكلين

المتحدةالولاياتفيمالمماشوسيتسفيأمهيرست

لتجارةحلةرفيكانعندمابيردزايلاحظ.الأمريكية

نأ،أم19ءسنةحواليكندا،فيلبرادورإلىالفراء

بعدولذتهابواوتهـأمحتفظةتظلسريعاالمجمدةالأسماك

المجمدةالأسماكفيتاجرمنأولوكان.عنهاالثلجإزالة

شركة!!دهبالعمليةقامتثم.أم259سنةفيسريعا

طرقيىردزاياخترع.أمريكيةشركةوهي،العامةالأغذية

003-خواليعلىوحصلام،949سنةالغذاءتجفيف

حياته.مشيخلالاختراعبراءة

البمد.الغذاء:أيضاانظر

)1872فنسنتأوبري،بيردسلي

لل!توضيحيةرسومايرسمرساماكان

فيفنيةلحركةنموذجاأسلوبهوكان.الإنجليزية

-االفنعليهاأطلقعشر،التاسعالقرنمن

رشي!بيردسديرسوماتوتعتبرالجديد.الفن

مببشريةأشكالوذات،الخطوطومنسابة

الأبيضوالأسود.بينللمغايرةومساحات

الطبايمعاعلىتركز،غريبةأوخياليةرسوماته

كثيرةأحياناوصوريرسمها.التيالشخصيات

رسوءتظهر،المثالسبيلوعلىساحقا.مرعبا

فارءنساءأم(98)4سالوميوايلدأوسكار

الوقت.ذاتفيومتوعدات

م(.-8918

والمجلاتب

التسعينياتإ

انظر:بديد.

ومزخرفة،،

فيها،،لغ

منوكثير

فييراهالتي

مكاناالعالم

لمسرحيةاته

مثيراتإت

تغايرتوضحكمامشوهةإنسانيةشخوصاتوضحبيردسليرسومات

أسلوبه.ميزتالتيوالظلامالضوءمساحات

طفلاوكانبإنجلترا.برايتونمدينةفيبيردسليولد

عملهاشتمل.السلمرضخطرةبصورةيعانيبدأعليلا،

جديدةطبعةفىرسم005منأكثرعلىالأولالرئيسي

ليماليوريتوماسالسيرلكتابأم(498-)2918

الكتابلمجلةفنيامحررابيردسليوعملدارثر.مورت

ئشرت.سافويأخرىمجلةإنشاءفيوأسهمالأصفر

بيردسليمات.المجلتينهاتينفىمرةأولرلمموماتهمعظم

سنة.25وعمرهالممملبمرضمتأثرا

مشاريغألمجريعدبيردكنمشروع.مشروعلييردعن،

منكما06مسافةعلىويقعبأمشرأليا،بكوينزلاندالري

هذايوفر.تاونزفيلجنوبكمأ6و.بيردكن،نهرمصب

للمزارع،السنةفىالماءمنميجالترمليونمنأكثرالمشروع

منذلكوغيروالأرز،السكر،قصببهايزرعالتي

الرئيسي،الخزانبيردكنخزانويعد.الأخرىالمحاصيل

سعتهتبلغكما،م37ارتفاعهويبلغ،بالخرلعمانةمبنىوهو

قربجورجسداكتملوقدأميجالتر،000.0286

الأزرقالواديسداكتملكما،ام539عامفيدالبج

عامفياكتملفقدبيردكنخزانأما،أم639عامفي

.أم869

مفكر.(م8491-4781)نيكولاس،ييفبيرد

الكنيسةفىمتحمساعضواكان.روسيوسياسينصرانى

المجتمعتنطمإعادةفىيأملوكان.الروسيةالأرثوذكسية

انظر:.نصرانياوجوديايعتبروهو.النصرانيةللمبادئطبقا

ية.لوجودا



زندرساتشارلز،بيرس004

العالمبينالتفرقةالضرورةمنأنهيعتقدبيردييفكان

والعالم،الطبيعيةالقوانينضروراتتحكمهالذيالمادي

عالمين:إلىينتمىفردكلأنيرىحانو.للحريةالروحاني

روحا.بوصفهالحريةوعال!احيوانا،بوصفهالماديالعالم

انع!صاسمجردإنهاحيث،بالمعرفةكثيرابيردييفيهتمولم

الذيالإبداعبنظاماهتمامهكثفولكنه،الماديللعالهـا

والروحالحرية:كتبألفوقد.أحالم!تابينالفجوةيسد

والحقيقةالحلمأم(؟)379الإنسانمصيرأم(،)359

ام(.059)(الذاتيةالسيرفي)بحت

عامرو!ميامنوطرد،كييف!فيبيردليفولد

.أم429عامباريسفيواستقرأم،219

(.م4191-9381)رزنلىسارلزتشا،بيرس

أطذائعية.اأغلسفةانشرفىدورلهكان،أمريكيفيلسوف

ساعد!صما.اشياضىالمنطقطورواالذينالروادمنوكان

تعنىكيرالسيميائية،أوالرموزدراساتتطويرفي

.الحلماتإلىبالإضافة،للعلاماتالرمزيةبالدلالات

مقالفيالذرائعيلمذهبهالأسامميةأف!صارهبيرسعرض

عامفىأصدرهواضحةأفكارنانجعلكيف:عنوانه

عليمايجبما،فكرةنستوعبلكيإنهفيهوقالأم878

الفكرةتستهدفهاالتيللأشياءالسلوكيالنمطإدراك

معىإدراكيجب،المثالسبيلفعلىحولها.وتحوم

مابتجربةفنقوم،صلبةبأنهاماماسةنصفعندماالصلابة

تتأترأندونشتخدشه،زحاحيسطحفوقتحدتهأنيمكن

الأنناالاسةهذهلماهيةإدراكناعندئذويت!جانبها.من

تحتتفعلهقدوما،تفعلهأنيم!شوما،تفعلهماجربنا

الأشياءمنشيءمعنىبأنبيرسوأضاف.متغيرةظروف

الشيء.هذاوجودحيالسلوكنااحتمالاتفييكمن

بالممارسة.الفكرربطبيرسأرادالذرائعيينمنكغيرهر

عقائدتر!ئفيناأنيجبأفكارنالأنقناعةعلىفكان

الشكينتابناوعندماواقتدار.ثقةبكلهديهاعلىنعمل

الأشياءفيالفكرإمعانإلىذلكفيدفعنا،بالبلبلةنصاب

التيقننستطعلمفإنبالاعتقاد.أجدرهوماعلىنعثرحتى

معتقداتناأقربهوترجئماعلىعملناالفكر،منبمزيد

.الصوابإلى

بالولاياتماساشوسيتسلولايةكمبردجفيبيرسولد

الرياضياتعالم،بنيامين،والدهوشجعه.الأمريكيةالمتحدة

جامعةفيوتحرج.والفلسفةالعلومدراسةعلىالشهير،

عاميبينمافترةوفي.أم985عامهارفارد

للولاياتالساحليةالمساحةلإدارةقدمأم98وأأ861

اهتمامهوراءدافعاكانت،علميةخدماتالمتحدة

اتسمتبأفكارأسهمخدمتهاياموحلال.أغلسفةبا

نشأةفيالمصهمادفةودورالتطوربنظريةيتعلقفيمابالأصالة

الإلهي.الوجودوحقيقة،البشريوالعقل،الكون

حياتهأثناءوإشادةذكرمنيستحقهمابيرسيلقوأ-!

منلفيفقاموقد.فلسفتهوتدوينبترتيبيعرأص!االأله

ثمانيةفيأعمالهباصداروفاتهمنسنواتبعدالفلاسفة

ساندرزتشارلزأوراقمجموعةعنوانتحتمجلدات

بيرلر.

الذرائعية.أيضا:انظر

أحديعتبر(.م08312091)ألبرت،بيرستات

المناظررسممجالفيبرعواالذينالأمريك!تالرسام!!

مناظربتأملأمء98عاممرةأولبرستاتقام.الطبيعية

فيفوضع.ميدانيةاكتشافشحلةمصاحباكانعندما

لتلكفوتوغرافيةصوراأضقطواتخطيطيةرسوماأل!صادادات

ضخمةلوحاتإلىبعدفيمايرهابتصوأقامأكتىاطناظر

التيلوحاتهوتعكس.الأمريكياأحرباجبالأسسلاسا!

الفوتوغرافيةوصورهاتخطيطيةرسوماتعلىعموماشهيت

اممتخدامهأكثريجسدهاالتيالطبيعيةالمشاهدعظمة

ألف2مبل!علىليرستاتحصلوقد.للإضاءةالمبدخ

يدفعمبلغأعلىوهو،لوحاتهلإحدىث!ناأمريكيدولار

فىخبتشهرتهأنغير.الوقتذلكفيأمريكيةللوحة

المقاساتذاتخاصةلوحاتهالانوشاعت.أيامهأخريات

بالحركةجديداهتمامظهورلسبب،المحصورةأصعيرةا

بمدينةليرستاتولدعشر.أضاسعاالقرنفيمانسيةاشو

بولايةنيوبدفوردإلىرضيعوهوواخذبألمانياسولينجن

الأمري!جة.اماساشوسيتص

فيمحديحكماذاتمقاطعةومللنغا!بيرسدين

مناسمهاالمقاطعةوأخذتبأسكتلندا.ستراثكلايدمنطقة

يسافر.نسمة54104سكانهاعدد.الرئيسيتينمدينتيها

مدينةإلىيومياوميلنغافبيرسدينمدينتيس!صانمنكثير

للعمل.جلاسجو

بخطربطهاتمحتىصغيرةقريةبيرسدينكانت

القرنمنالستينياتخلالبجلاسجوالحديديةالسكك

واطرادبثباتالازدهارفيوبدأت.الميلاديعشرالسادس

منسلسلةسفحفيميلنغافمدينةتقع.الوقتذلكمنذ

كامبسي.هضابباسمتعرفالجبال

وراثةعالمام(.369-أ)857كارل،بيرسون

الإحصاء،علمتطويرفىساعد،لندنمواليدمنبريطاني

وجهعلىالأحياءمعطياتعلىالإحصائيمنهجهوطبق

أستاذابيرسونصارام884عاموفى.الخصوص

الشهيركتابهأصدرحيث،لندنجامعةفيللرياضيات
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عنعامدراسيكتابوهوام()298العلومقواعد

علمإلىاهتماص،تهاتجهتذلكوبعد.العلميالمنهج

.آنذاكالحديثالنسلتحسينوعلمالأحياء

رئيسم(.7291-981)7باولزلستر،بيرسون

كنديأولكان.عالميوسياسي،وتربويكنديوزراء

.أم79ءعامللسلامنوبلبجائزةيفوز

مدينةلأحياءأحد)حالئانيوتنبروكببلدةبيرسونولد

عامأخسطسفيالأولىالعالميةالحربقامتتورونتو(.

بيرسونتر)!التاريخهذايليالذيمارسوفى4191

الطىبال!لاحمجنداوالتحقتورونتوفيالجامعيةدرالعشه

البلقانفىخدمتهإبانللنقالاتحاملاعملحيث

اسمالبرلي!انيينالجنودمنالجرحىعليهوأطلقبأوروبا.

بعد.فيمابهلصيقاصارالذيمايك

بقواتوالحقأم719عامالملازمرتبةبيرسوننال

ورحإلىلند!طفىركابحافلةأصابته.الملكيةالطيران

أرضيا.مدرباعمل،حيثأم189عامأبريلفيكندا

حرأم819عامنوفمبرفىالحربانتهاءوعند

الشرفبمرتبةتخرجحيثتورونتو،جامعةإلىبيرسون

جامعةفيالتاريخدراسةواصلثمأم919عام

وكانأم.ا"23أو219عاميبينمابإنجلتراأكسفورد

أعضاءوأحدأكسفورد،بجامعةالهوكيلاعبيأحد

بتدريسوإمثم.للهوكيالبريطانيالأوليمبيالفريق

عامإلىأم239عاممنتورونتوجامعةفيالتاريخ

.أم289

عامفيال!ديالدبلوماسميبالسلكبيرسونالتحق

الدوليةالمؤتمراتمنالعديدفياشتركحيث،أم289

وسامب!ررهانال،العشرينالقرنثلاثينياتفي

فيأولتيراسكموعمل.لخدماتهالبريطانيةالإمبراطورية

ام359!،ممنبلندنالكنديالساميالمعتمدمكتب

.ام419عامإلى

بيرسونوامالشرينالقرنأربعينياتأوأئلوفي

التابعةوالغذاءالإغاثةبرامجمختلفتأسيسفيبالمساعدة

لكنداعممفيراذلكبعدوعمل.الأمريكيةالمتحدةللولايات

حيث،أم5146وأم459عاميبينماالمتحدةبالولايات

تمالذيفرانسيصمموسانمؤتمرفيالمستشارينكبيرصار

عاميونيوفيالمتحدةالأمميثاقعلىالتوقيعفيه

.ام459

للشؤونوزيراعينأم489عاممنممبتمبروفي

وزراءبجتمعحيث،العموممجلسوفىالكنديةالخارجية

وساعدأونتاهـيو.منطقةعننائباطويلةلسنينظل،الحكومة

بينوما)النانو(.الأطلسيشمالحلفتأسيسفيبيرسون

للأمالعامةللجمعيةرئيساصارأم539و5291عامي

.المتحدة

الأمقبلت،أم569عامالسويسقناةأزمةأثناء

السلاموامحتعادة،القتالبوقفبيرسونمقترحاتالمتحدة

وكانتمصر.إلىالمتحدةالأممنللطوارئقوأتبإرسال

بعدمصرعلىبالهجومقامتقدوإسرائيلوفرنسابريطانيا

السويص!.لقناةتأميمها

لحزبرئيسابيرلممونصارأم589عاممنينايروفي

مأ579عامالمحافظونعليههيمنالذيالكنديالأحرار

.ام589عاممارسانتخاباتفيساحقةبهزيمةفمني

جديدةحكومةبيرسونكونالصغيرةالأحزابوبمساندة

كنداقيامإلىيدعوكانحيث،أم639عامأبريلفي

المتحدةالولاياتمنالمستوردةالصواريختزويدبقبول

قيادةتحت،المحافظونقاموقد.نوويةبرؤوسالأمريكية

ذلك.علىبالاعتراضديفينبيكر،.ججون

تورطعلىاعتراضهعنبيرسونعبرالستينياتوفى

.فيتنامفيالزائدالعسكريالأمريكيةالمتحدةالولايات

المطالبةفيالزائدالإلحاحمواجهةعليهكانالداخلوفي

عمدحيثكويبكلمقاطعةالا!شقلالبحقبالاعتراف

العنفوإحداثالقنابلتفجيرإلىذلكإثرالانفصاليون

القومية.الحكومةضدوالشغب

العشرين،القرنستينياتفيالكنديالاقتصادازدهر

عاممنأبريلوفي.الاجتماعيةالخدماتوازدادت

حزبورئاسةالوزارةرئاسةمنبيرسوناستقالام689

.ال!حرار

اللاسمام(.759-)1887جونسانت،بيرسي

ليجر.أليكسسالفرنسىوالدبلوماسيللكاتبالممستعار

.أم069عامللادابنوبلجائزةعلىحصل

مزدوجةحياةوعاش،الغربيةالهندجزرفيبيرسىولد

سكرتيراصاربمأم939الثانيةالعالميةالحربنشوبحتى

وتحت.الحقيقىاسمهتحتالفرنسيةالخارجيةلوزارةعاما

الزحفالشعريةملحمتهنشرمنتمكنالمستعاراسمه

الألمانيةالقواتاحتلتأنوبعدام(.29)4العسكري

المتحدةالولاياتفيمنفاهإلىلجأأم049عامفرنسا

جونلسانتالحقيقيةالهويةظهرتفقطوهناك.الأمريكية

بيرسى.

ونظمأم959عامحتىواشنطنفيبيرسيظل

المزمن.،المنارة،الرياحبمالمنفى:ومنهافيها،قصائدهمعظم

احتفائياأسلوبامستخدماالإنسانيةبالخبرةشعرهويفيض

الذهنيةالخياليةالصورتفاعلخلالمنوحاولغنئا.

.وجودهكاملفيللإنسانالمباشرالحضورينقلأن،الغزيرة



يمفراإلختمارلزبيرشفيلد،2،4

.م(7691-981)3يمفراإرلزتشابيرشفيلد،

بدأ.أمريكي،المائيةبالألوانوريفيةطبيعيةمناظررسام

لوحاتبجانب،الطفولةخيالتمثللوحاتبرسماأسهأعما

دراساتإلىذلكبعدتحوأطتما،الطبيعةمنمناظرتمثل

كئيبةوبمظاهر،صناعيةبموضوعاتمرتبطة،واقعيةأكثر

انعحاساالمناظرهذهوتمث!!.صغيرةبلدةفيللحياة

بولايةأسمسالبلدةأمضاهاالتيحياتهمنأ،ولى1للسنوات

اكتىبلوغهومشوات،الأمري!جمةالمتحدةبالولاياتأوهايو

أ!حاتتعصي!رأحيانا،نيويوركبولايةلفلوببلدةأمضاها

صورةأغ!ضورياأحصرامنمتداعيةلمنازلالممثلةبيرشفيلد

وأ!د.بالغموضحافلةتكونأحرىوأحيانا،هزلية

أوهايو.بولايةأشتابيلاببلدةليرشفيلد

أم(.489-)0186جوزيفجون،بيرشنج

العالميةالحربخلالأوروبافيالأمري!جةالقواتقائد

حتىرولاأرإلىترسلأمري!جةحملةأوأ!وكانت،الأولى

اكتىأضغراتاسدالحلفاءقادةأرادوقد.الوقتذأسك

نأإلا،أاللأمري!ضةاالقوةبهدهالمدحورةقواتهمافيفتحت

تخوضرأنوقررحاسما،رفضاالأمرهذارفضبيرشنج

الأحرىالجيوشعنمستقلةالمعركةالأمري!صةالقوات

التيالحالاتفيإلاأخرىقواتضمنلاتحاربوأن

مجردأنيعتقدوكان.الميدانفيالحربيالموقفيتطلبها

تدريباومدربكبيرأمريكىجيشبوجودالألمادإدراك

لدىالمعنويةالروحتحطيمعلىيعملأنشأنهمنعاليا،

دربتقدكانتالأمريكيةأغواتاأنوبما.الألمانالجنود

يعتقدكانالتيالخاطفةالسريعةالحربأساليبعلى

عارضشقدلذاالنصر،لتحقيقلازمةأنهابيرشنج

عليهاعتمدتالذيالخنادقلحربالبطيءالأسلوبا

خلالعددهارتفعقدبيرشنججيمثى!وكانالحلظء.قوات

منصغيرةمجموعةمجردمنفقطشهراعشرثمانية

فينالوقد.رجلمليونيمنمايقربإلىأضظامييناالجند

الجيع!فيضالصأعليهايحص!!رتبةأعلىالحربأعقاب

،المتحدةالولاياتلقواتالعامالقائدرتبةوهيالأمريكي

عامواشنطنلجورجلعدفيمامنحتذاتهااشتبةأنإلا

جيشسجلاتفيالأعلىالقائدإياهمسجلةأم769

.المتحدةالود!يات

بريطاني،سياسىأم(.-797أ72)!إدمولذييرلذ،

تاريحعلىةعلار،أصغربيةاأ!دولامنتارلثثيرفيأثر

الأحرارلحزبممثلا،بالبرلمانعضومنصسبوتولىإنجلترا،

فييعبركانحيثتارلوفاته،حتىأم765عاممن

ال!برى،القضايافيبصراحةرأيهعنكثيرةمناسمبات

بجانبكتبوقدمفوها،وخطبامبدعا،مؤلفاليرككانو

،أم757عامفيالجمالعلمعنكتاباالسيا!ميةالمقالات

السموعنأفكارنامنشأفىفلسفىتحقيقوعوانه

.والجمال

البريطانيةالحكومةبيركحثالأمريكيةالثورةفترةأثناء

يؤمنوكان،المستعمراتسكانالمشرضاءعلىمرارا

حقوقبكافةبالتمتعالس!طنأ!ؤلاءالسماحبوحوب

الإنجليز.اصهباموا

تحسينعليوعمل،بأيرلندادبلنفيليركوأصد

الايرلنديين،أحوالوكذلك،الأيرلنديةاالإنجليزيةالعلاقات

تحسينلمحاولتهشسهرةوأحرزالعبيد،تحارةعارضكما

الهند.شيانبريطانيةالإدارة

أنهإلا"الحكامسلطةمنللحدالسابقجهدهورغما

ظلمهاوشجب،أغرنسيةاللثورةشمديدانقداوجه

نظامبناءومحاولاتها،للنصرانيةومهاجمتهاللأفراد،

عدائهعنكتاباتهوفي،ألانيةالبرخصه!فيوعبرحديد،

الفرنسيةالثورهعنأفكاركتابهفيبخاصةرأخورةاأ!ده

والرأيالسياسةفىكبيرحدإلىأترمماأم(،076)

حزبفلسفةتمثلأف!!ارهوأصبحت.انبريطانإيئ

المحافظين.

المستشرقينأبرزأحد.م(5991-)؟!جاك،ليرك

أهممنيعدوهو.المعاصرينوالغربي!تالفرنسيين

منأفنى.والعروبةالإسلامعنكتبواالذينالمستشرقين

الفكرتاريخفيومنقبالاحثاقرنلص!منأكثرعمره

قرأهاالعربيةللغةمجيداوكان.وحدسهقديمهالعربي

فنىبذوقذلكجانبإلىوامتازأبنائها،!ثلوكتبها

يكتب.ماإلىالقارئيشوقمرهف!

فىعولثم.الاجتماععلماأسدراصعةالمغربإلىسافر

خلالمدنيامراقباعملفقدبموعلميةإداريةمساصبعدة

3491بينالمغربفيالفرنسيالاستعمارعهد

فيوالتجريبيةالفنيةالبحوثلقسمومديرا،أم939و

علىومشرفا،أم549و5391بينمصرفيالليانسرس

ثم.أم559فيبلبنانبكفيافيالعربيةالدراساتمركز

المعاصرللإسلامإلاجتماعيأضارداكرسيفىأستاذاعين

لمعهدفمديرافرانسالكولئديفيم5691عام

أغسطسحتىهذاعملهفيوبقيالعليا.الدراسات

التقاعد.علىأحيلعندماأم819

عصرفىعالميةكانتالعربيةالتقافةأنبيركجاكيرى

مرةالعالميةإلىبالعودةتنبئوأنهاالزاهرالعربيةالنهضة

الاستشراقيةأ!دراساتافيالتجديدرائدكانوقد.أخرى

تعبيرحعسبفيهاأحدثفقد،والمنهجالموضوعحيثمن



304بيركليس

تغب،جبالمشهورالإنجليزيالمستشرق

وقيالميدانيالبحثإلىبهافاتجه،والاتجاه

كاوقدوتقدما.إجرأئيةالأكثرالإنسانيةالعلوم

نظالمهمتينبهاتينللتكفلسواهمنأكثر

ولاهتمامه،متعددةوعلميةإداريةمناصب

المستقبل.واستشرافالما!يفهمأجل

مفالمؤلفاتمنالكثيربيركجاكوضع

حمبينالمغرببمالتحديأمامالإسلامثانيا،

والمجتمع؟التاريخ:المغرب،والثورةالإمبريالية

مأ)989الفمفتينمذكراتبمالأطلسىإلى

ام(.)389المغربيالريفيالتاريخفى

مناالعديدبيركجاككتبوقد

والإس!الاجتماععلمأهمهاشتىموضوعات

11المغربتاريخعنوثائق:ومنها،والمغرب

ءاللاست!ثراقتوقعات،فاسمدرسةتاريخ
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وقتفيالموظفينبقيةعلىذلكعمماثمالأرخون،
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الخدماتبرواتبالخاصةالسجلاتفىمسجلةأسماؤهم
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القريبةالنهايةفىضفافهاطولعلىالواقعةالخضراءالمروج

وهناك.البريةوالطورللحيواناتطبيعيامكاناالبحيرةمن

جسرمنبالقربأسبنجزيرةفيمثبتةأجرالرمجموعة

ريجاتا،نقطةمنبالقربماءنافورةوتوجدكنجز.طريق

التجولويمكن.أم37بارتفاعالماءمنعموداترسل

طريقخلالالأماميالساحلحولدائريبشكلبالسيارة

الوطنيةالمكتبةتشغل.الأخرىوالطرقدرايفباركيس

.البحيرةطولعلىواسعةمساحة

مدينةمصممإلىلسبةالاسمبهداوسميتمولونجلونهرعلىسكريفرسدباءتمعمدما،
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فيأ!داخليةواالخارجيةإنجلتراشؤونبإدارةقامإنجليزي

العصريسمىعهدهاوكان.الأونىإليزابيثالملكةعهد

لإنجلترا.الذهبى

إدواردالملكعهدفيالدولةوزيرمنصببيرليشغ!!

وحيسماأم،553حتىم0551منالفترةفيالسادس

حجيرجعلتهأم558عامفيملكةإليزابيتأصبحت

أصديهروباأرفىأميريوجد"لا:تقوأ!وكانتمستشاريها،

يحكمانبيرلطومعهاإليزاليثوظلتالمستشار"،هذامثل

سنة.أربعينإنجلترا

والتحة!بإنجلترا،جرانثامقربلورنفيبيرليولد

اللهأمالإكستر،إيرلتوماسوأصئابنه،كمبردجبجامعة

.سالزبريإيرلأصبحفقدروبرتالآخر

تقع.بيرنومقاطعةسويسرامنل!صلالعاصمةتعديير!

س!صانعددسويسرا.وسسصأعربي،الارينهرطولعلى

المنصت!ةاس!صانومجموع،نسمةأ.57438بيرن

نسمة.221.992

سحرا.ال!وروبيةالمدنأكثرمنبيرنتعتبر.ا!لدينة

كثيرةمباني،خاصةبعنايةحظيالذي،المدينةوسطويضم

أجديعةاالنوافيروتنتصبالمس!ت.مئاتإلىتاريخهايعود

عشر،السادسالقرنإلىبعضهايرحباريخالتي،التركيب

برجوهو؟زيتجلوكنتيرمويش!صل.وميادينهابيرنشوارعفي

الواحهةالصورة!يوتبدو،الأوروبيةاالمددأحملإحدىتعدبيرن

برحوهوزيتحلو!صتيرمقربالمديمةقل!فىتقعلنالورةالأمامية

ساعةعليهصبتر

وهنالك.للمدينةبارزامعلماأم،053عامشيدساعةعليه

دروععليهوفارس،راقصةدببةمنهاآليةخشبيةأشمكال

مرورمعلنةالساعةعقاربدقتكلماالحركاتبعضيؤدي

وسطفيأيضاأخاريخيةاالمعالمومن.اشمانمنساعة

عشرالخامسالقرنفىبحاؤهاتمالتيالمدينةصالةأ!دينةا

منالغربيالجزءفيالسويسريالبرلمانمبنىويقع.اميلادي

الدببة.فيهاتحفظحظيرةالشرقجهةإلىوتوجد.المدينة

بيرنمدينةمنالحديثةالأحزاءاوتقع،المدينةرمزهيأسدببة:ا

سكنيةأحياءالمناطقهذهوتض!ا.الأوسطالجزءحلص

وجامعة.المتاحفمنكبيراوعددا

المدينةجنوبييقعبيرنمقاطعةمنجزء.بيرنأوبرلاند

وأهمهاالخلابةالطبيعيةالمناظرحيتمنعالميةبشهرةيتمترء

.الساحرةأجحيراتواوالأوديةأحثماهقةاالأأباأ!حبا

الرئيسيالموجهأصسويسريةاالحكومةتعتبر.الاقتصاد

الخفيفةالصناعات.أضاا.ح:وسعم!،ن.أطعما
جممالرم!سير!صليرحمط!

السويسريةالساعاتوتنتج،أصدقيقةاالأجوداتصنيرحاصة

المقاطعةوتش!!ل.بيرنمقاطعةداخلأغرىامنعددش

مهدوهي،أسشوكولاتةاوصناعةالأأجاندكأارعفيامرأيخئا

السياحةوتمثلإمنتيلاباسمالمعروثالسويسريالج!!صناعة

معا.والمقاطعةالمديسةلدخلمهمامصدرا

تاريخيةنبذة

الخامصربيرتولديدعلىأم191عامفيبيرناسست

علىتسيطروأصبحتازدهرتماوسرعانينجن.زيهردولى

بيرنتوحدتأم353عاموفيبها.المحيطةالمناطقمنكثير

بالاتحادعرفتسياسيةوحدةفياسمويسريةالمناطة!بقيةمع

بحلولصارتحتىأكثرالمدينةتوسعتثم،السويسري

ماثلثحوالىعلىتسيطرعشر،أسمادساالقرنمنتصف

الجيوشغزتأم897عاموفي.بسويسراالآني!هـف

هذهوخلالعاما.16لمدةالقطرواحتلتسويسراأغرسسيةا

،بيرنسيطرةتحتكانتالتيالمناطهقبعض!حررتالفترة

وفيالسويسريالاتحادظلفيمنفصلةمقاطعاتوصارت

لسويسرا.عاصمةديرنصارتأم848عام

م(.5891-981)9السيرماكفرلين،بيرنت

فىمداواربيترشارك،فيروساتوعالمألمشراليطبيب

طرحأم949عامفى.أم!06عامللطبنوبلجائزة

معينة،ظروفتحتأنهعلىينصافتراضابيرنت

آخر،إلىحيوانمنوالأعضاءالأنسجةنقلبنجاحيم!ش

المسماةالفكرةهذهأخيراوشركاؤهمداوارأتبتوقد

المكتسب.المناعيالتحمل

فرانكبالكاملاسمهوكانأ!شراليا،فيبيرنتوأ!د

ديرنت.ماكفرلين



704بحرنزاع،بيرنج

بمبم،حمم-!*!حمح!---فونميلىأ،بيرنج

ير؟*عالمم(.8517-191)4

كا!مم!3!دجمى-!بجائزةفازألمانيبكتيريا

،أط؟/!%؟-صلأ-!أم109عامللطبنوبل

ر**!!ئمفيبمرلم؟نج!إلىالتوصلفيلنجاحه

/؟؟ز"2ى؟؟بربرلمس+-؟-لم،71ء/سإء"برعامالديفتيرياذيفانمضاد

إ%لمأئ!إثمأ"*\وش؟ط9أأأسالديفتيريا.انظر:.م0981

لى""لإ؟ا/لم!بزإ19ء"3!إ؟أ!*!"/للاع!؟؟فيكامنالمصلاصمتخرجوقد

بيربخفونأميلحقنهاتمالتيالحيوانات

الديفتيريا،)سم(بذيفان

علىالقدرةلهامضادةأجساماالمحقونةالحيواناتفأنتجت

الديفتيريا.مفعولإيقاف

منالعديدلعلاجالتوصلإلىبيرنجاكتشافوأدى

الكزأزذ/يفانمضادأيضااكتشف.كماالأطفالأمراض

فىشخدمالمص()بوفوفاكسينالأبقارولقاح)التيتانوس(

.الدرنضدالماشيةتطعيم

مختبرفيأبحاثهوأجرىبألمانيا،هانزدورففيبيرنجولد

.وبرت)،كوخانظر:.ببرأسينكوخروبرتالبكتيرياعالم

الهادئالمحبطمنجزءبيرنجلحر.يحرييردج،

وسسيبريا.ألام!كلابنألوشيانجزرشمالويقع،الشمالي

بيرنج.فتصسالمكتشفإلىنسبةالاسمبهذاسميوقد

حوألىإيربخمضيقعنداسياوقارةألاسكابينتبلإلمسافة

يبا!!صىكما.كمأ)053حواليطولهويبلغ.كم08

.م4).01لهعمق

.فيتوس،بيربخألاسكا،أيضا:انظر

ملاح.(م1471-0861)فيتوس،بيرنج

وأمريكا.آلمسب،قارتيبينتفصلالمياهأنأثبت،دنماركي

شرقيشمالإلىبرحلتينوقام،الرو!عيةالبحريةفيعمل

مأ727عاممنعامينالأولىالرحلةاممتغرقتلعميبريا.

علىالشمالاتجاهفيخلالهاوأبحر،أم972عامإلى

نأوأثبت567،عرضخطنحوإلىسيبرياساحلامتداد

الثانيةرحلتهفيشاهدكما.القارتينمابينتفصلالبحار

إلىعودتهطريقوفي.ألاسكافيإلياسسانتبركان

بيرنج،جزيرةفيالرمموعلىالكثيفالضبابأجبرهرولعميا

بحرمنكلويسمى.الأسقربوطمرضبسببفيهاوتوفي

فىجبيرولد.باسمهبيرنجوجزيرةبيرجومضيقبيرج

.بالدنماركجتلاندبمنطقةهورسينز

بحر.،بيربخانظر:.مصيق،بيرلج

بينحدثبيرنجبحرنزاعيحر.لراعييرلج،

التاصئكلشر.القرناواخرفيوبريطانياالمتحدةالولايات

المتحدةالولاياتأعلنتعندماالخلافنشبوقد

الفقمة.حيواناتلحماية،بيرنجبحرعلى!ميطرتها

تعيشالفقمةمنالعالمفيقطعانأتمنكانتفقد

الولاياتحصلتوقد.بيرجبحرفىبريبلوفجزرحول

عاموفي.ام867عامرومسيامنالجزرتلكعلىالمتحدة

بتحديدالفقمةحمايةالمتحدةالولاياتحاولتأم087

الصيدامتيازوبمنحسنويا،اصطيادهيمكنالذيالعدد

الإقليميةالمياهلأنلظراولكن.فقطواحدةلشركة

بحريةأميالثلاثةلمسافةإلاتمتدتكنلمالمتحدةللولايات

الصيادونقامفقدالجزر،سواحلمنءكم(،)ء

واليابانيونوالروس،والمكسيكيون،الكنديون

واصطيادالجزرتلكمنبالقرببالإبحار،والأمريكيون

أعلنتلذلكونتيجة.للمحيطخروجهاعندأغقمةاإناث

بأكمله.بيرنجبحرعلىسيطرتهابسطالمتحدةالولايات

هذهتوضحبيربخ.بحر

.بيرغبحرموقعالحريطة

الدولىأصتوقيتاحطوير

الذيبيرنجبحرعبر

عنبيرجومضيقيفصله

سميوقد.القطميالمحيط

والبحرالمضيقمنكل

الدنماركيالملاحإلىنسبة

عاشالذيبيرجفيتوس

عشر.الثام!القردفي

كا+ن!شركأ91ع01إ*و61صصص!أولكاكثدا-

كاكوثثور!!،!ء111.سمغاطحة

ح!*-!رو!ثم!لا

،*!اصسلمبانك!ر!يهوكوق

رسبر-زوإي!*صاكح!!-آص!رالم!ذحدةالو!ياقي

،!حعسايهحأءتؤنم.!تولؤتجهر؟حدرو
دان.حر-لوصس!ح!

حرصصصصالمتض!ا)الولايات
،اأ،حولسكصس-؟حزلر!ص!"لمءجزيرة

*بر7لم!رل!لمص!سحسصبمهر،حرألمححدس(ا)ار!لات3ير.،كودباك
كاء5"ووعوثىذ د/بحهرحزركومندرجزربريبلو!

--!صص.ح!!"5حصصس!لكلئ!وو!1لىا !حلمأ)دوسيا!.!ء.المححد-()الو!بات--نجيماكحزيرس
ل!ييك!سس*-!-*-*ر!و!3إللرل!ألوح!1كوشاد::جررهاربرص!يدتش

بتروباثالوأ9

كوحررس!ءمشاكا

ا!احمسصاليالمتحاهـ(3*لو!"ت
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بيرنز،بيمر804

الخلافتحويلوتمالإجراءذلكعلىبريطانياواعترضت

دولية.محكمةإلى

الولاياتأنالتحكيمهيئةقررت،أم398عاموفي

إلا،بأكملهليرنجلحرعلىلحميوتهافرضلايمكنهاالمتحدة

التيالفقمةحيواناتعددعلىقيودافرضتأ!يئةاأن

.هناكاصطيادهايمكن

المتحدةالولاياتمنكلوقعتأم،119عاموفي

تسمح،الن!ق!مةقطعانلحمايةاتفاقيةواليابانوبريطانيا

أجاباناانسحبتثمالاصطهياد.باحتكارالمتحدةللولايات

وقعتأم،579عاموفي.أم419عامالاتفاقيةمن

)السابق(،السوفييتىوالاتحاد،واليابان،المتحدةالولايات

إلا،الهادئالمحيطشمالفيالفقمةلحمايةاتفاقيةوكندا

فإنالتاريخذلكومنذ،أم849عامانتهتالاتفاقيةأن

،المتحدةالولاياتمنكلفيالحيوانحمايةقوانين

للأغراضالفقمةاصطادتمنعأسمابق(،)االسعوفييتىوالاتحاد

.بيرغبحرفيالتجارية

جزر.،بريبلوف:أيضاانظر

معاريماصمهند.(م86810491)بيتربيرنز،

الصناعيةالهندسةفيالرائدةبأعمالهاشتهرألماني

المصانعلتصميمجديداأسلوبابيرنزوطورآ.وا

والحديدالزجاجباستخدامالأخرىالتجاريةوالمنشآت

رائعا.هندسيامظهراأكسبهامما،والطوب

تمأم709عاموفيبألمانيا.هامبورجفيبيرنزولد

جي(.إي.)أيهشركةفيللإنتاجومص!مامهندساتعيينه

صممهاالتيالمبانيوأصبحت.الكهربائيةللمنتجات

موثراعاملاام909عامالتوربيناتمصنعمثلللشركة

مكتبهكانكما.الحديثةالمعماريةالهسدسةتطويرفيمهما

مثلالمعماريينالمهندس!تصغارلتدريبتدريبيامركزاأيضا

كوربوزييه.ولو،جروبيوسووالتر،روهدرفانميزلودفيج

.رةلعماا:أيضاان!

عرشا.(م6971-9571)روبرى،بيرنز

مثلمشهورةقصصيةقصائدكتب،الشعبيأسكتلندا

بمهادفةساخرةمقطوعاتكتبكماشانتر،تاموقصيدة

صلاةديل،إلىخطاب؟المقدسةالخيريةالسوقمنها:

أغانيه،إلىترجعبيرنزشهرةفإنذلكومع.ويلىالتقي

خلالمنآتوأغنية،الخالدةالأيامأكنيةوبخاصة

منالعديدصاروقد،وذاكهذاأجلمنوأغنيةالجاودار

:الأبياتهذهومن،المألوفةللاقتباساتمجالأبيرنزأبيات

يراناكماأنفسنا،نرىكي،القدرةنمنحياليتنا"آه

بيتثم،قملةإلىقصميدةمنمأخوذةوهي"،الاخرون

--ا-!!التيالمكائدأفضلإن"آخر

+والإنسانالفئرانتخططها

منبانحرافالهجومهي

لا+!منمأخوذوهو"،الخلف

!ع!فأر.إلىقصيدة

ور!!ةبيرنزولدبيرنز.حياة

-لى7علىتقعاكتيألوايبقرية

وكانبأس!ضلندا،دوننهر

بيرنزروبرتوظ!،أبيهمثلمزارعا

تقريبا،حياتهطوالحيذار

بصفتهالشاقالحياةأسلوبعلمهوقدكاتبا،نجاحهرعم

فيللشكنزاعايكونوأن،السريعةبالمتعيبتهجأنمزارعا

الميولهذهأثرتوقد،للموسرينالنصرانيةالممادئ

والتعاطف،والمودة،المحبةعلىقدرتهبجانب،والاتجاهات

منبيرنزيحظولم،بشعرهالرئيسيةأفكارهفي،رشاقهمع

منالعديدقرأأنهإلا،قليلةبسنواتإلاالأساسيأضعليماا

لخصولقدوالأس!خلند!ن،الإنجليز،مرلؤأصف!تأس!ضبا

ومضةأعطني:ال!طماتدهذهالبسيطأصسهلاعملهجوهر

أبتغيها.التيالمعرشةهىتلك،أطبيعةالارمن

جامايكاإلىالرحيلبيرنزقرر،أم786عامفيو

فتاةمعتعيسةغراموقصة،الزراعةفيعقباتبسبب

الأولالمجلدنجاحأنإلاارمر،جينتدعىأس!صلندية

جامايكامنوبدلآ،رأيهيغيرجعلهالسنةتلكفيلقصائده

إعجابموضععاممنلأكثركانحيثبمأدنبرةإلىرحل

العليا.مجتفالطقات

ارمروتزوج،الزراعةإلىبيرنزعاد،أم788عاموفي

نجاحهبفضلوتمكن،أطفالتسعةوأنجبا،السنةتلكفي

عامفيضرائبمأمصروظيفةعلىالحصولمنالادلي

حياته.بقيةثابتادخلاالوظيفةهذهلهوهيأت،ام788

إلىورحلالزراعةمهنةعنتخلىأم،197عاموفي

وكانوالثلابن،السابعةسنفيهخاكوتوفيدمفريز،

حيثصحتهعلىأثرهشبابهفيالمرهقالزراعةلعمل

.مبكرةسنفيوماتأضعفها،

الشعبيةبالأغانيمولعابيرنزكانبيرنز.أعمال

أصليةأسكتلنديةأغنيةثلاثمائةنحووحمع،الأصيلة

ذلكفيبما،الحينذلكفيالمؤلفةبالكتبلنشرها،تقليدية

كماأم(،)787الأسكتلنديالموسيقىمتحفكتاب

الشعبيةالفئاتبهاتتغنىكيالقصائدمنالعديدكتب

حمراءوردةمثلأخرىأغانيهناكأنكما،الأسكتلنديةا

تلكفإنذلكومعآخرونألفهاأعانيمناستلهمها

تتميزوحورهاأخرىمصادرمنبيرنزأخذهاالتيالأعمال

بها.تفردبخصائص
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واللغة،الأسكتلندأيةاللهجةكتابتهفيواستخدم

أرادالتيالمواضلحفىبالإنجليزيةفكتب،الفصيحةالإنجليزية

فىجاح!!كا،المحترمةأوالمألوفةالأفكارعنفيهايعبرأن

قصيدتهفي!شاعوكما،موتمشهدفيعلاةقصيدته

تتضاربأفكارعنالتعبيرأرادإذاأما،جبليةربيعزهرةإلى

تصوراحتراماأقلمظاهرتتناولأو،عرفأوعادةمع

الأسكتلنديينالفلاحينلغةيقتبسفكان،البشريةالطبيعة

الشحاذو!:قصيدتهفيجاءماذلكمثال،المثقفينغير

المتزمتين.المتدينينلىإخطابوقصيدة،المرحون

فيأنهإلاالوقشطذلكفىمتعلمغيرفلاحابيرنزاعتبروقد

صيغةامش!خدامحدعنديقفولممجيدا،شاعراكانالواقع

أيضااستخدمبل،التقليديةالأسكتلنديةالشعريةالمقاطع

كماسجنسر،إلىترجعالتيالمعقدةالإنجليزيةالشعريةالمقاطع

منجانبوكاز.الكوخلساكنسبتليلةقصيدتهفيجاء

عناحورةأصطناعيةلغةبيرنزاستخدمهاالتيالمحليةاللغة

وروبرت9،رامسبمألانمنهمبمأوائلأسكتلنديينكتاب

بل،ا-لقيقيةالمحليةاللغةيحستخدملاأحياناوكانفيرجسن،

باللغةالإنج!بريةوالعباراتالكلماتتشكيليعيدكان

أعظمأنإلا،الناسيطهمايفوففناواستخدم،الأسكتلندية

.شعرهفيالفائقةالحيويةهوالإحساسيخاطبما

م(.1881-281)4إيفرتأمبروزبيرثسايد،

حينما.الأمري!حيةالأهليةالحربأثناءالاتحادبجيشقائد

عقيداسايدبيرنىأصبحالأمريكيةالأهليةالحرباششعلت

خاضاذيااللواءوقادأيلاند،رودفيالمتطوعينمنبفرقة

بعدقاداحما،ماناساسأيضاوتسمىرنبلالأولىالمعركة

شمالهـاحلامتدادعلىمواقععلىاستولتحملةذلك

البوتوماكبجيمث!!فيلقاقادلواءرتبةنالأنوبعدكارولينا،

.ب-جورجالقائدوخلف،أنتياممعركةخاضالذي

فىهزمأنهإلاالمعركةبعدالجيشذلكقيادةفيماكللن

ما862ءأمديسمبرفىفرجينيابولايةفريدركسبيرج

وفي،قيخسيوولايةأوهايوبولايةوخدم،القيادةمنفأعفي

فرجينيا.بولايةفيلققائدصارأم864عام

المتحدةبالولالياتإنديانابولايةلبرتىفىبيرنسايدولد

وفى،اكحدةللولاياتالعسكريةالأكاديميةفيوتخرج

قدكانالمؤتشةمنتحشىبندقيةبصناعةبدأأم853عام

الحديدية،،السككمجالفيعملالحربوبعداخترعها،

إلى1866منالفترةفيآيلاندلرودمحافظاوعين

.أم881-أ875منالشيوخبمجلسوعضواام،986

قائدأم(.6(09-191)8ليونارد،بيرنستاين

مديراعمل.أمريكيبيانووعازفموسيقيومؤلفأوركسترا

الفترةفيالسيمفونيةنيويوركلأوركسترا

الفترةهذهخلالالأوركستراوبلغتأم(.69-أأ)158

بيرنستاينويؤدي.الموسيقيةحفلاتهاحضوروازدادعالياشأوا

الأوركسترا.معالبيانوعلىمنفرداعزفاالأحيانمعظمفي

ضروبمختلفمنكبيراعددابيرنستاينوألف

أفلامهشهرتهمنزادتالتيالأعمالوأكثر،الموسيقى

المدهشةالمدينةأم(بم)449ا!لدينةفىو!ط:الموسيقية

مقطوعاتهومنام(.)579الغربيالجانبقصةأم(؟)539

الطليقالخيالباليهام(بم49)4أرمياسيمفونيةالموسيقية

تاهيتىفياضطراباتبعنوأنقصيرةأوبراأم(بم)144

ام(.)154البحرمشارفعلىفيلمموسيقىأم(بم)152

عندقدمالقداسسماهعملبتأديفبيرنستاينوقام

عامبواشنطنالجماهيريةللفنونكنيديجونمركزافتتاح

الكنيسةقدإسمنالعملهذااستقىوقد.أم719

وجوقاتومغنونممثلونأدائهفيويشترك.الكاثوليكية

العازفين.منعديدةومجموعاتوراقصون

التلفازية.العروضمنكثيراكذلكبيرنستاينأعد

وحيويةبوضوحالموسيقىعنالحديثعلىبمقدرتهاشتهر

كبيرةمعرفةلهمليمستالذينلدىحتىمفهوماتجعله

فيالعديدةالتلفازيةعروضهنصوصجيم.بالموسيقى

ستنشرتكماأم()959الموسيقىروعةسماهكتاب

كتابفيهارفاردبجامعةالمومميقىعنمحاضراتهمن

أم(.)769الحائرالسؤال

بالولاياتماساشوسيتسبولايةلورنسفيبيرنستاينولد

وكمبردج،هارفارد،جامعاتفيوتخرجالأمريكيةالمتحدة

فيشرفبدرجاتأم131عامفيوماساشوسيتس

الشهيرانالأوركستراقائدازملائهبينمنوكان.الموسيقى

-4391منالفترةوفيرينر.وفرتزكوسفيتزكيسيرجي

اسحيمفونية.نيويوركأوركسترالقائدمساعداعملأم449

تولىماعندأم143عامفىالشهرةعالمبيرنستاينودخل

زمنفيلهالتحضيرتمموسيقيحفلفيالأوركستراقيادة

.المتحدةالولاياتفيالقومىالمستوىعلىبثهوتمقصير

لانكشايربمقاطعةمحليةحكوميةوم!نطقةإقيييرفلي

هذاويتوسط،نسمة98و...سكانهاعددبإنجلترا،

بيرننهريعلىتقعالتيالصناعيةبيرنلىبلدةالإقليم

الرئيسيةالصناعةهيالإضاءةهندسةوتعدوكالدر،

)9391الثانيةالعالميةالحربمنذسريعاوتطورت،للبلدة

المنتجاتوالسياراتالطائراتتمثلكماأم(،!4ء-

سريعانمؤاالبلدةهذهونمت،البلدةفيالرئيسيةالهندسية

نأإلابها،القطيةالصناعةبفضلالصناعيةالثورةخلال

تاونليقاعةأن،كماأهميةأقلألانأ!بحتالصناعةهذه



هدسوندانيل،بيرنهام041

تستخدمأصحبتعشر(الرابعالقرنفيشيدضخم)مبنى

أطفنون.وصالةمتحفا

أم(.219-)1846هذسوندانيل،بيرنهام

شعيكاغوبمدرسةرئيسيوعضوأمري!!،معماريمهندس

أطعمارالمهندسإسعهامأ!جربأدإحساسلديهكانللمعمار،

الإقليمي.والتخطيط،للمدينةالمتسعةالمساحةفييتحقق

كبيرةف!يةمجموعةيحتاحالمعمارمهندسأناعتقادهوفي

بحالب،أضدريبامنعالمستوىعلى،المساعدينمن

سبوتقدر.أ!سياسةاوا!الأعماامجاليالعملىعلىمقدرة

مثندسواتمعهأسذيابالأسلوااطعمارمهندسلمهنةفهمه

عامبعدممارساتهمشي،أساجحوناالأمريثيوداالمعمار

اطبانيمنالعديدلتصميمبيرنهامقياماور.أم009

أ!دنأتخصيصهأعلىأساساقامتشعهرتهأنإلا،المشيورة

اشنطهن.روفرانسيسكو،وسانيتدتررروكليفالاندشي!ظغو

كونرنيويوركبولايةهسدرسونفيبيرنهاموأسد

.أم8لا3عامشبساغوسيشركةروتجورمعبالاشعتراك

عامشي!!اغو!ىأطشيدا،البسيطأعوياموندنكمبنىيعدو

عسىهـاطيا،دي.أضاسراأتحرداشىاطعمارلفنرائدا،أم861

عاملشي!صاعوصةانشرشيدتهأ!ذيا-رلاينسمبىأظهركما

اهتحدة،أ!ا،ياتلاسحا!اصحةناا!أربهي!طه،-أم498

طالاؤهو،أغمو!لاذياهلناؤويظبهر.أم9"4عاما!شكملوقد

أصسحاب.اناطحاتتصميمفيملحوظاتقدماأغخاري،ا

أصمماح!اعلىالمياهعميقميناءو،مهمةمدينةليردي

سكانهاويبلكددلأمستراليا،لتسمانياالغرليالشمالي

عامشكاعو!يتتيدهتمالحديديةلل!طثليرنهاممركزمبنى

ا!شحدة.ا!لأياتا!يالسحابلاطحاتأ"ا،م!وكاد،أم406

كم05بعدعلىخلئإيميووت!بر،نسمة48302

غنية،زراعيةلمنطقةمركزاالمدينةوتعتبر،دفوئبورتمن

حيثبمالتيتانيومأكسيدالمدينةبهذهالمحليةالشركاتوتمتج

والجبن،،البلاستيكصناعةوفيالطلاء،فييستخدم

المستحرجةالخاماتشحنويتماالفاخر،النوعمنأ!رثوا

منلتسمانياالغربيالساحلعلىالموجودةالمناج!امن

ليرني.

الموقعبمحاذاةأبحراقدوفلثدرزباسأررصشفاناح!اد5

هلبوينتراونداسموأطلقاأم،768عاملي!الحافي

أم827عاموفيإيميو.لخليجاششرقيأطر!باموقععلى

لاند-ديمنزفانبشركةألمساحينارئيس-هليرححريأقاء

بوينت،!مانزبلاعندمستعمرة-كبيرةزراعيةشركةوهي

بيرني.ميناءتسهيلاتموقعالان:و

إنجليزية،مؤلفةأم(.048-751)2لمحالي،ييرلي

،رواياتعدةتأليفهالفضلحياتهاخلالشهرةا!ضسبت

يومياتها.إلىترجعأجوماشئهرتهاأنا،1

إلىشابةدخولأوإيفلينارواياتهالىأرنشرتم

عديمةأنهاإلا،ذكيةفاضلةريفميةفتاةحوأ!وضدورالعالى

بإطراءاشوايةهذهأحفيتوقد.بمجتملندنالحرة

العظيمبالكاتبليرنيتعرفذأسكعلىقيهـتبر،أخلا

منوغيرهمارينولدز،جوشواوبالسير.جونسونصموي!

ذلكبعدوكتبت.الأدبيةحونسونحلقةأعضعاء

الماليةالمشاكلوتتناول،وريثةمذكراتأوسيسيليا،

شابة.لسيدةوالزوحية

فيوالممتمرتأم،768عاميومياتهاليرنيلدأت

بعدنشرهاوتمعاما،!مبعينعلىتزيدمدةخلالكتابتها

الإنجليزيةالاجتماعيةالحياةاليومياتهدهتصف!وفاتها.

أنهاعنفضلاعشر،السالغالقرنأواخرفيدقيقا،وصفا

عرفتهمالذينالناسمشاهيرعنقيمةمعلوماتتتإت

بإنجلترا.لنورفوككنجزلينفيليرنيأ!دتو.بيرلي

النزعةمؤمس!(..مق136072)الأليسيبيرهو

الإغريقعندفلسفيةحركةوهي،الشكومذهم!الشكية

خلالهامنتعرفالتيأمعفارهكثرتالقدماء(.)اليونان

معحق،علىأنهمنهمكليدعيالذينالفلامعفةآراءع!

قررولذا،،صوابعلىجميعايكونواأنلايمكنأنهما

وبيانالحقيقةلمعرفةالعقليأضف!جرباالقضيةآأنبيرهو

والأعرافالعاداتأنبيرهوأدركوقدالخطأ.منالصواب

نأكماالخطأ،أوالصوابأضاتحددالتيفقطهيأجدوالتقا

هيماإلىوليسفقطالأشياءامظاهرإلىيقودناتفكيرنا

.باليونانأليسفيليرهوولد.الواقعفيعليه
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ابلقممم!تتدرجالتىالطيعيةومناظرهاماحهافىكبهيربتفاوتبيرووتتميزليرو،في،الوعرةالألديزجبالفيالبضائعينقلاللامامنقطغ

والرطوبة،الحرارةلتحديدةالأدعالإلىالثلوجتكسوهاالتى

بيروجمهورية

منصالجنوبيةأمريكافيالدولثالثةلدرو

وبيرأ.والأرجنتينالبرازيلسوىتكبرهاولا

تقعومناخها،أراضيهاطبيعةشىهائلتباين

.الهادئالمحيطعلىالجنوبيةأمريكا

هـمنالضيقالطويلبيروساحليتألف

المدنومعظم.الكبرىالصحراءمنحتىجفافا

ليماذلكويشمل،المنطقةهذهفيتقعبيرو

الىوترتمشرقيكالاو،وميناءها،المدنوأكبر

شووتمتد،الثلوجتعلوهاالتيالشامخةالأنديز

مشهو)المنطقةوهذهبأكملها،البلادطولعلى

المنعشأالنظيفوهوائهابالأعشابالمغطاة

الىالممطرةوالأدغالالغاباتوتغطي.المتلألئة

الأندجبالشرقيالواقعةالرطبةالحارةالمنطقة

.الأمازونحوضمنجزءاالمنطقة

!يمماأكبرالهنودمنعددليروفييعيش

يش!فالهنود،الجنوبيةأمريكافيأخرىدولة

العددخمسحواليأوتقريباالبلادسكان

والجنوليالشماليةالأمريكتينفيالهنودللسكان

أناسمنرئيسيةبصورةبيروسكانباقي

المساحة،ث

ذاتدولة!

قارةغربى

كثرأءحرا

فيالكبيرة

العاصمة،

جبال!احل

وجنوبا!الا

بهضابها-ة

-شعمسها

معظممثيفة

وتشكليز،

أيةفيجعق

نصف!لون

ال!جمالي

ويتألفبة.

مختلطي

البيضيشكلولا)المستيزو(والبيضالهنودمنالأنساب

الدولة.هذهسكانمنضئيلجزءسوى

للنحاسالمنتجةالدولأهممنواحدةبيروتعتبر

منواحدةأنهاكما)الخارصين(،والتوتياء،والزنكوالفضة

فيبيروشعبكان.الأسماكصيدفيالعالمدولأوائل

فيآخرشعبأيمنأكثرالأسماكمنيصيدالماضي

انتقلتالعشرينالقرنمنالثمانينياتفيلكن،العالم

مما،الجنوبباتجاهبيرومياهمنالسمكمنكثيرةأفواج

فكثيرونالفقر؟يعانيبيروشعبمعظمالصيد.منقلل

آخرونويعمل،الزراعةعلى،الكفافعيشةيعيشونمنهم

عنعاطلالاخربعضمهمأنكما،قليلةبأجورالمدنفى

العمل.

المشهورونالإنكاهنودبيروهنودأسلافبينمن

الثالثالقرنينبينبيروفيكبرىإمبراطوريةأقامواالذين

إلىالبيضأوائلوصلوقد.الميلاديينعشروالسادسعشر

،الميلاديعشرالسادسالقرنمنالثالظالعقدفىالبلاد

هنودوهزموابيزارو،فرأنسيسكوالأسبانيالمغامريقودهم

أسبانية.مستعمرةإلىبيرووحولوا،التاليالعقدفيالإنكا

.ام821عامأ!مبانياعنامشقلالهابيروأعلنت
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الحكمنظام

عامامشقلالهامنذالدساتيرمنكبيراعددابيروأقرت

عامدستورأحدثتطبيقبدأوقد.الانحتىأم182

جمهوريةالدولةأنعلىالدساتيركلوتنص،أم399

الحكماعلىالدكتاتوريةسيطرتفقدذلكومع،ديمقراطية

،6891عاميبينالواقعةالفترةمنها،عديدةمرات

بح!صامعسكريونقادةأطاحأم689عامففي.ام089

الح!صم،علىواستولواالدستوربموجبالمنتخب!تبيرو

علة!وقد،الثوريةبالحكومةسميتحاكمةهيئةوأقاموا

وألغوااشتشريعيةالهيئةوحلواالدستور،العسكريونالقادة

انتحاباتأجريتأم،089فىر.جمئالانتخابات

محلحلت،جديدةديمقراطيةمدنيةح!ضمةلاختيار

الجمهورية،رئيسالمدنيةالحكومةويرأس،الثوريةالححومة

الدولة.قوانينبسنتشريعيةهيئةوتقوم

بيرورئيسعلقأم299عامفي.الوطنيةالحكومة

أسدمشورباالعملالجيمش،منبمؤازرة،فوجيموريألبرتو

وفي.مراسيمبموجبيحكموبدأالتشريعيةالهيئةوح!!

08لاختيارتشريعيةانتخاباتأجريت،نفسهالعامنهاية

ديسمبرفىللبلادجديدادستوراالبرلمانأقر.للبرلمانعضوا

برلمانية،ورئاسيةانتخاباتأم599عامشهد.أم399

وهيئةأطرضونائبينرئيسمنبعدهاالحكومةتكونت

وأعيدأطوزراء.ومجلسأعونجرساعليهاأطلقتشريعية

للبلاد.رئيسافوجيموريانتخاب

موجزةحقائق

أجما.:العاعممة

اممولمجشوا.واالأصباية:الرسميةاللغة

ديرر.حمهورية:الرسميالاسم

الحو!إلىالشمالمرالأبعادأطول!.كمأ،612285:الملساحة

الشريططوأ!،كمأ804العربإلىاحتمرقاسكم،أ719

كم.033.2الساحلي

أدىأصحر،اسطعتفرم6)768؟هواسكارانلقطةأع!:الارتفاع

.الساحا!امتدادع!المحرسطحمستوىمنلقطة

مأ!69عاملقديراتحسصالسكانعدد:السكان

%27؟التوريع،!كماسحمة61؟شةل!ضاا،سحمة41342،،00

م1002عامالمتوقعالس!صادعددالريص،في28%والمدلىلي

أم181عامتعداد،نسمة.741)00026

ألمحسحة.004.207)7

وقص!والطاط!والقط!والبرالموز:الزراعة:الريسيةالمنتجات

حريش:الصناعة.والسردينالأنتودة:الأسماكعيدالسكر.

وحاماسحاسا.التعدين.والأتمشةوالسكروالحعادنالمسمك

والحارصير.اغضةواوالنفطشصاصواالحديد

انظر:؟اصغرىاالوحدةلمعرفة،نيموسول،الأسامميةالوحدة:العملة

لنقود.ا

هداأنشئبيرو،جمهوريةرئيسمكفوديهاجما،فىالحكمقصر

ضالسيسكوالأسبانيأغاغالاه!صرموقع!ي،أم389عاماحماءا

عحتمر.أحسادساالقرنديبهـارو

تمستحدمهالديبيرودولةعلم

أماأم،825عامسيهتم،الحكومة

يوجدللاالرسيعيرالوطيا!ل!ا

!ليل.!ولاترسعليه

الرموزتمتل.النبالةشعار

الترسهدايحملهاالتي

والنباتيةالحيواليةالمواردوفرة

والمعدلية.

الىوتأتي،الهادئالمحيطجو!الحوليةأمريكاعربيفيتقعبيرو

المساحة.حيثم!اغارةادولفيالتالتةالمرتة

ءرطلألألم!.-!بزخسصث!!-2--و-؟.الملأطنممىالمحلض

-كاوركؤسئاريكا،ص!-3"-ل!!ءءير!*-!ئىالئمصا

-شدالأ!ص+أ!?كاكعرويا*عحيهالاسي!

نم.-حص:1مع!ا

!-ىكولو!بلاكا،-71د:-*المونسمة

ءاأ،ط!1خص،-ص-لا3كلس-بر،-ء---حز--------

الإيمواب4بيولم3،أفريكا-!-!ص

الهادئالمحيط36ء!ىالفنوبية

بخالجوبيبمرو؟ءبرنم

ليما!-كا!لأ؟زيللبراا

ع51؟حو--،-حسحي----يصي--

ل!!."!بوليقيا7ج

!7!!-ء4شهال

تنالالتار35---كاشتهى-لمص؟!-ءبلراجضإي!ص-س



طاأهدافأجلمن.المحليةالحكومة

!2عاموفيإقليما.عشراخمطإلىبيروقسمت

كانتالتيالإقليميةالمجالسفوجيموريالرئيس

التيمقاطعاتإلىالأقاليموقسمت.الأقاليم

.محافظاتإلىأيضئا

المسلضالقواتأدتا!لسلحة.القوات

فبابيرو،شعبحياةفيمهمادوراالجيعق

يساعا،السياسيةالشؤونفيالكبيردورها

الطرقووبناءالشرطةأعمالفيالقوات

الجيمثلأفرادعددويبلغ.المشابهةالنشاطات
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المحلى،ممم

حلأم،!9

هذهتحكمإ

هيقسمت

وخاصة،ة

إلىللإضافة

هذهأفراد-

منغيرها

وسلاحمط!

الدوليهالحدودفيمرجغاليستالخريطههده

أفضلمنوالضباطفرد،0002031والطيرانالبحرية

بيروفيالذكوربعضويجند،وثقافةتدريئاالعالمضباط

منالعشرينبلوغهملدىالعسكريةالخدمةفيسنتينلأداء

العمر.

السكان

مليون42حواليبيروسكانعدديبلغ.السكانعدد

المناطقالباقونويقطن،المدنفيمنهم72%يعيش،نسمة

ملايينخمسةسكانهاعددالبالغليماوتتفوق.الريفية

منبيرو،مدنمنغيرهاعلى،نسمةألفوخمسمائة

ومدينةليماوتشكل.والتحديثوالنشاطاتالحجمحيث
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ومدينةكال!ووتأتي،الكبرىليماأ!االمجاورةكال!و

نصورحوافيمنهماكلسكانعدديبلغاللتانيبا،أري!ص

الحجما،حيتمنا!يمابعدأخانيةاالمرتبةفينسمةمليون

عرس!طنهماعدديزيدبيروفيأخريانمدينتانوهناك

وتش!صلايو.تروهيليوهما،نسمة000،003

اغرنافيليررالأمسباناحتلأنبعد.الأسلاف

ب!تافىيجاتبعضحصلت،الميلاديعشراسمادس

علىالمستيزو،،المولدينكلمةوتطلهتوالهنود،الأسبانا

%43حوافيأنإلىاليومالتقديراتوتشيرهؤلاء،ذرية

هنود،%46وحوافي،مولدونبيروسكانمجموعمن

غيربيضاءأصولمنالمسحدرونالأشعخاصويشكل

معظماربيرو،سكانمجموعمن%أ.حواليمختلطة

الاصل.أمعبانيوهؤلاء

بيروفييوجدأسيضواوالمولدينأعموداإلىبالإضافة

عتانامجموهاتادوتشك!.الشرقي!ترالسودمنضئيلعدد

البلاد.س!صانمن%1منأقلمعا

الغزوبعداشسميةبيرولغةالأممبانيةاأصبحت.اللغات

الرسميةاللغةقرونلبضعةوبقيتقصير،بزمرالأمحباني

لغةبيروحكومةجعلتأم،759عاموفي،الوحيدة

جانبإلىرسميةلغةالإنكاهنوديتكلمهااكتيالكويتشوا

الأمحبانية.

سكانمجموعمن08%إلى75نحوالأسبانيةيت!طما

أعندية،اأ!لغاتاإحدىسوىيت!طمونفلاالباقونأمابيرو.

شيوعا.أحملهنديةااصلغاتاثثرأمنازعللاهيوالكويتشوا

آ!رتفعات،منصمهآس!صان!تهنديمليونىحوافيويوجد

غيريت!طمونلابيرو،فيالأنديزاحبالأعالىأي

الأنديزامرتفعاتهنودمنهؤلاءمنأقلوعددالكويتشوا،

شيالإنكاهنوددحرهاقبيلةلغةوهيإيمارا،لغةيتحدثون

والغالاتأ!الأدغاوفي.الميلاديعشرالخامسالقرن

الغابةأيسلفا،تدعىمنطقةوهيبيرو،شرقفيألممطرةا

أ!ذيناالهنودمنمتناثرةمجموعاتتعيش،الامعتوائية

منكبيرعددويجمع،متنوعةأخرىقبليةلغاتيتكلمون

الهسدية.اللغاتوإحدىالأسبانيةاللغةبينبيروألناء

طبقيانظامابيروفيالأسباناالغزاةأقام.الحياةأكلاط

قليلةعلياطبقةتح!صمتفقدبمأحرقياالانتماءأساسهصارما

أعنود.امنمكونةكبيرةدنياأبصبقةالبيضمنمكونةالعدد

الطبقةإلىأيضامعظمهماأنضماالمولدينعددازديادومع

عامحتىطبقت!تعلىالقائمالنظامهذااممتمروقدالدنيا،

صغيرةمتوسطةطبقةتنموبدأتحيثتقريبا،أم009

والمولدين.أجميضامن

القرنفيمطردانموابيروفيالوسعطىالطبقةنمت

المكاتبفيأ!املينااليومتضموهي،الميلاديالعشرين

الأعمالوأصحاب،المتخصصةالمهنوأرباب،والمديرين

شعبغالبيةتزاللاأحش،والضباطالصغيرةالتجارية

ومعظمتقريبا،كملهمابأالهنودأي،العظمىبيرو

أحليااالطبقةزالتوماأ!دنيا.اأطبقةاإلىيشموناموأسدير!،

ي!صنيكاداقتصاراأجيضاعلىتقتصرليروفيأ!مغيرةا

تافا.

الطبقةإلىبيروفيالبيضلصفنحويشميالبيضى.

وينتمي.المتوسطةالطبقةإلىتقريباالآخروالنصفالعليا

اللغةالبيضويتكلماالدنيا،الطهبقةإلىالبيضمنقلي!!عدد

الناسيرتديهماكبيرحدإلىتشابهوملابسهما،الأسبانيةا

.ال!خرىأخربيةالأسدراكط

مستوياتجميعفيالأه!يةباالأسريةااشوابطوتحظى

عائلاتلدىخاصةأهميةذاتأس!صهاليرو.شىالمجتمع

كبيرجزح!علىالسيطرةاعتادتاكتياجيضاءاأعليااأ!بق!ه11

بأشخاصالعائلاتهذهتختلطفقلماأجلاد،اثروةمر

منأولادهايتزوجالأحيانأغلبوفيطبقتها،خارخ

هذهمعظموتعيشنفسها.الطهبقةمنأخرىعائلات

المدنمنوغيرهاليمافيالراقيةالأحياءفيالعائلات

.ال!جيرة

وارتداءبالأسبانيةالت!طمافيالبيضيماثلون.المولدون

دائماالبيضبمجتمعصلاتهمكانتوقد.الغربيةالملابحر

ملاكاعتاد،المثالسمبيلفعلىبه،الهنودصلاتمنأوتة!

علىللإشرافمولدينتوظيفالميفروالمزارعالناحها

المولدينأعص!!الوسطىالطبقةنموأن!مااعنود.ااعمالا

مولديمنكبيرعدديوجدواليومالإرتقاء،أخرىصرصا

مراكزتبوأواممنأو،الجامعاتطلبةب!!الوسطىالطبقة

والمهنالمسلحةوالقواتوالصناعةالحكومةفيقيادية

مننصيباحازواممنالموأسدينمنقلةهناكل!!،المتخصصة

الطقةفيلقبولهمكافياكانالاجتماعيوالمركزالثروة

الطبقةإلىتنتميلاتزالهؤلاءمنالغالبيةلكنالعليا،

الدليا.

علىأوالمرتفعاتفىبيروهنودمعظمايقطنالهنود.

الغاباتفيكثيرامنهمأق!!عددويعيعشالساح!!،

منحرمواوغالبيتهمفقراءتقريباالهنودوجميع،الاستوائية

النظامي.آا

إلىلعضهايصلارتفاعاتعلىأ!الجباهنوديعيش

آخرمكانيوجدولامعطئالبحر.مستوىفوقم4)57"

الحدهذاإلىعاليةارتفاعاتعلىالناسفيهيعيمغ!العالمفي

جميعويعيشآسيا.جنوبيفيالهملاياجبالسلسلةلمموى

يرتدونالشبابوغالبية،الزراعةع!تقريباالمرتفعاتهنود

سناالأكبرالهنودمنالكثيرينلكنالواز،غرليةملابحر

يدويا.المنسوجأغماشامنتقليديةملاسيرتدون



ليرو،يترقشمالىفيالأمطاراالكثيرةالعاباتإحدىفىهنديةعائلة

بيروديوي!يشبه،تحت!السعصمنسقفىمنلأكترتحتاحلاوهي

لية.الحنمأمري!صافيأحرىدولةأيفييعيشكاأكترالهنودمن

وهم،تبيلة04نحوإلىالاستوائيةالغاباتهنودينتمي

منالقليلسوىولايرتدون،متفرقةقبليةقرىيقطون

علىللسسولوالألممماكالحيواناتويصيدون،الملابس

طعامهم.منالأكبرالجزء

الأراضىم!!كثيرونهنودانتقلالسنينمرورومع

المزارعفىيعملوأكي،الاستوائيةوالغاباتالمرتفعة

،المدنإلىالاخرينالهنودمنالعديدأنتقلكما،الساحلية

مثلاالأسبانيةتكلمعلىالقدرةوعدمالتعليمنقصلكن

.هناكللعيمقالكثيرينأمامعائقين

بيوتها!بنيبيروفيالريفيةالعائلاتمعظم.السكن

وفي،!دةواغرفةمنالبيتيتألفأنوالعادةبنفسها،

)قطع،الطوبمنالمنازلمعظمجدرأنتبنىالمرتفعات

المجففةالأعشإبمنوالسقف(،الشمستجففهاالتيالاجر

ألا!متوائيةالغاباتمنازلومعظميدويا،المصنوعالقرميدأو

أعمدةمنأوالصغيرةالأغصانمنمصنوعةجدرانذات

اكخيل.سعفأوالقم!منوسقفالخيزراننباتمن

المدنفيالمنازاءمنكثيرةأنواعمشاهدةويمكن

يعيح!والوسطىالعلياالطقتينأحياءففيبيرو.فيالكبيرة

أفنيةولهاواحددلأسرةمنهاكلمريحةمنازلفىالناس

عاليةرركنيةعمائرالمدنكبرياتفيتوجدكما،مسورة

المساكن*نكثيرالكنحد!ة،حكوميةلمسكنيةومشاريع

عائلات؟كأكبيرفعددكبير.حدإلىفقيرةبيرومدنفي

فييعيع!ال!جيرةالمدنمنوغيرهاليمافىالدنياالطبقة

منذلكن،سيئةالصحيةوظروفها،مزدحمةفقيرةأحياء

415بيرو

أجمماأحزاءمركثيرفييوميواجبالماءمنالأسرةنصيبإحفحار

تمالتىالمزدحمةالأحياءأحدوالهسديةالهنديهذاويقطى،الفقيرة

.الجديدةأوالشابةالمدينة،بولملوخوبنوتدعىتحسينها،

آلافنزحتالميلاديالعشرينالقرنمنالخمسينيات

احتلتجماعاتوشكلوأ،الفقيرةالأحياءمنالعائلات

يعيشواليوم،المدنخارجالدولةتملكهاأراضيحقبغير

.الجماعاتهذهضمنبيرومواطنيمنم!يونحوالي

فيبيوتهميبنونبوضئاليدالاراضيمحتليومعظم

ذلكغيرأوالقديمةالمعادنمنأوالمقوىالورقمنالبداية

فإنإيجارا،يدفعونلاالمحتلينأنبماولكن.الخردةمن

لبناءالمالمنيكفىماالوققمرورمعتوفركثيرةعائلات

الحكومةوتشجع،الإسعمنتقوالبأواللبنمندائممنزل

وأالشابةالمدنأيخوبن،بويبلواسملماطلاقهاالجهودهذه

وبشبكةالجاريبالماءوتزودهاالمحتلينأحياءعلى،الجديدة

الصحي.الصرف

سرئوعماراتطريقم!فيهبمامماتلليمامدينةمنحديثجانب

العالم،أرجاءجميعفىالكميرةالمدنمنالحديثةالأجزاءعاليةسكنية

.منازعبلابيرومددأكبروليما
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والوسطىالعلياالطبقت!!عائلاتمعظمتتناول.الطعام

والأسماكالما!عيةلحوممنمتنوعةأطعمةبيروشى

وهم.الحبوبومنتجاتالخضراواتومنوالدواجن

.الطعامإلىويضيفونهماالحاروالفلفلالبصلشبلون

والبطاطسالأرزتقريباالرئيسيةجمئالوجباتوتتضمن

والخبز.

وبخاصةبيرو،فيالدنياالطبقةعائلاتغالبيةوتتناول

وشألفغنيا.ليسمتكرراغذاءا،المرتفعاتهنودمعظم

والفاصولياالبطاطسمنعامةبصورةالمرتفعاتهنودطعام

أصشعيراصتالمصنوعةالحساءوأنواعوالقرعالشاميةوالذرة

نباتراقأرالهنودهؤلاءمنكثيرويمضغ،القمحأو

الذي،ال!صكايينمخدرتحويأوراقوهيالكوكا،

الغاباتهسودأما.يتناولهمنأصدى،الجوعمشاعريخفف

يزرعونلافهمما،حدإلىتنوعاأكثرفغذاؤهمال!مشوائية

الشاميةالذرةمثلالمزروعاتمنمحدودعددسوى

لكن،نشوينباتيجذروهي)الكسافا(،والمنيهوت

الأسماكمنكثيرةمختلفةأنواعاللهنودتوصرالأدغال

الثمارمنمختلفةأنواعوعدة،الصغيرةالصيدوحيوانات

.والمكسرات

جم!تفى!جيرةشعبيةواشقصللموسيقى.الترويح

مومسيقىمنأ!نحس!الإذاعةوتذبمحطهاتبيرو،أنحاء

أ!لاياتافيا!شائعةاالألحانأحدثإلىالتقليديةالبلاد

الطبولعلىالتقليديةأ!نديةاالموسيقىوتعزف.المتحدة

وتستخدم،بالقيثارةشبيهةوآلةوالخشاخيشالنايوأنواع

مثلأخرىوآلاتالآلاتهذهأيضاالمولدينمومميقى

المو!ميقيةالمولدينفرقوتجذب،والأبواقوال!صمانالقيثارة

مختلففيالرقصوقاعاتالمقاهيفيعفيرةجماهير

فيالترويحوسائلمنوسيلةأيضاوالأفلامبيرو،أرجاح!

فيشعبيةالرياضيةالألعابأكثرمنالقدمكرةو.وتعتبر.

أخرىدولمنفرقاالوطنيالبلادمنتخبويناشسبيرو.

000/07يحويالذيليمافيالوطنيالامشادأرضعلى

بكرةبيروشعبأفرادمنكثيريستمتعوكذلكمقعد.

.الثيرانومصارعةالسلة

معنويمهرجانتقريبابيروفيبلدةأومدينةولكل

يرعىالذيالقديسلتكريم،المعرضأيفيريا،يسمى

مواكبالمهرجاناتهذهوتشمل.اعتقادهمفىالبلدة

وتحتفلوألعابا،ورقصاوولائموالبهجةبالحيويةمليئةدينية

.عامكلمنيوليو28فياستقلالهابذكرىبيرو

بيرومواطنيعددربعتقاربنسبةهناك.التعليم

والكشابة،القراح!ةيعرفونلاممنأكثرأوعاماأ5أخينالبا

الريفية،المناطقفيهؤلاءمنالعظمىالغالبيةوتقطن

عندالمقدسالأسبوعفيكصالموهدامتلالعامةالدينيةالاحتفالات

وينتحي،المتعبدينمنكحيرةأعدادايحد!أياكوتثو،فيأسصارىا

الكاثوأجكية.الروماليةالك!يسةإلىتقريباليروس!!الىحميع

يقطنونالمتعلمينبيروسكانومعظمهمود.ومعظمهم

فىيوجدمماأكبرالمدارسمنعددفيهايوجدحيثالمدد

منالسالغالعقدمنذالحكومةقامتوقد.الأخرىالمناطة!

المدارسمنكبيرعددببناءالميلاديالعشرينالقرن

قائمة.لاتزالالمدارسإلىالحاجةلكن،الريفيةالابتدائية

السادسةبينالأطفالجميعبيروفيالقانونيلزمو

منكثيرينلكن.المدارسإلىبالدهابعشرةوالخامسة

بسببالواجبهذاتلبيةعلىقادرينغيرالريفأ!أطفا

المدارستلاميذومعظم.والمعلمينالمدارسفىأضقصا

مجانية،حكوميةمدارسفييدرسونوالثانويةالالتدائية

الطقةمنعائلاتإلىينتمونالذينالطلابجميعلكن

خاصةمدارسفىيدرسونتقريباالعلياأوالوسطى

مذبيروفىأنشئتالتىال!صةالمدارسإحدىهي.قريةفيمدرسة

تعلمعلىالري!أطفالتساعدوالتىالعشر!،القردمنالستيميات

منقليلعددعلى،الماصىفى،التعليماقتصرولقد.وال!ضابةأسقراءةا

ليرو.هود



417بيرو

ثلاثين-نحوبيرووفي.تعليميةرلمموماتتقاضى

-اوهذهليما.فىالشهيرةماركوسسانجامعة

للتعليممؤسسةأقدمهيام?أعامأ!سست

الجنوبية.أمريكا

بيروسكانمجموعمنء9%نحو.الدين

الأشضعددلكن.الكاثوليكيةالرومانيةالكنيسة

نسببقليلالكنائسإلىالذهابعلىيواظبون

ال!الهةبعضيعبدونالهنودمنكبيرعدد

الدالجماعاتلجميعالعبادةحريةبيروحكومة

افهذه،الكاثوليكيةالرومانيةالديانةرسمياتدعم

الحكومبالمدارسجميعفيتدرس،المثالسبيل

الأخر؟الدينيةالطوائفوتشملبيرو.أنحاء

عددهم!بلغالذينوالمسلمينالبروتستانت

ور)00.5منأكثرأم099اهـ،141

الرئيحمبالمدنوفيليماالعاصمةفيمعظمهم

والبوذيين.اليهودهناكأنكما

فىاالفنيةالتقاليدتعود.والادابالفون

المؤالهنودبدأحينتقريبا.سنةالافثلاثةقبل

ووالفخار،النحتمنجميلةأعمالبصنع

"يمارسونبيروهنودولايزال،والمنسوجات

الإنكاهنودكانوقد،اليدويةوالصناعات

ءتدلأمثلةمشاهدةويمكن،المعماريةالهندسة

بيرو.منكثيرةأنحاءفيالمجالهذافي

عددالبلادفيالأسبانالمستعمرونأنشأ

أ.بالزخرفةالغنيةالحكوميةوالأبنيةالكنائس

بعضبناءوأعيد،المنشآتهذهمنالكثيرالزلازل

ريكاردهوبيروأنجبتهكبيركاتبوأول

الف!نالثانيالنصففيمؤلفاتهكتب

11وقد.الشرينالقرنوأوائل،عشرالميلادي

باعنقصصهمنبأسرهالعالمشملتشهرة

كتابتبنىذلكوبعدالاستعمار،ظلفي

هؤبينومنالهنود،قضيةبيرومنموهوبون

والشاعرلمارياتيغويكارلوسخوزيهالسياسي

أريغمامارياوخوسيهألغريا،سيروالروايةوكاتبا

وسب!ستينياتخلاللوسافارجاسماريوحاز

ال!تتناولالتيرواياتهبسببالشوةالعشرين

بيرو.فيالاجتماعيةالطبقات

الطبيعيةالأقاليم

وهي،رئيسيةطبيعيةأقاليمثلاثةبيروتضم

باويحاذي،الساحل-ا:الشرقإلى

الأنديزجبالأجزاءأعلىوهي،المرتفعات2-

منهاجامعة

التيبامعة

فيالعالى

إلىيختمون

الذين،ص

ولايزال،.

وتمنحنكا،

لكنهاينية

علىلديانة

كافةفي4

بيروفيط

إحصاءب

يعيشصم

.الأخرى4

ماإلىميرو

فيهاحون

المجوهرات

الفنونلذه

فيخبراء

برأعتهميى

منكبيراا

مرتدسقد

ها.

لذيالماباو

التاسعهـن

بالما!تمسب

بيروفيطة

كثيرونا

الكاتبلاء

فاليهوسيزار

كما.-داس

القرنبنيات

بينلملاقات

الغربمنا

،الهادئل

فىالواقعة

الغاباتمنإقليموهى)سلفا(الاستوائيةالغابات3-بيرو،

معظمهاويتركزبيرو،فىبكثرةالزلازلوتحدث.والأدغال

زلزالتسببوقد.الساحلحتىاثارهاوتمتدالمرتفعاتفي

000.66منأكثروفاةفي،ام079عامحدثرهيب

الشمالية.المرتفعاتمنمع!مهمشخص

المحيطبينضيقطويلشريطمنيتألف.الساحل

السفحيةالتلالالإقليمهذاويشملى،والمرتفعاتالهادئ

الكبيرةالمدنمعظموتقعبيرو.فيالواقعةالأنديزجبالمن

والساحل،الساحلامتدادعلىوالمصانعالتجاريةوالمزأرع

نهراخمسيننحوويوجد.وعرةجافةصحراءتقريباكله

للمزارعالماءفتوفر،المنطقةفيتمرالجبالمنمتدفقة

وكبيرها.صغيرها،للمدنشربمياهوكذلكالساحلية

الأنديزجبالمناطقجمي!منمكونةوهي.المرتفعات

الإقليمهذاومعظمم،000.2علىارتفاعهايزيدالتي

هذهقممأعلىالثيجويغطي.عريضةوودياننجود

جليديةأنهاربعضهافيوتوجد،السنةمدارعلىالمرتفعات

البالغهواسكارانالخامدالبركانهيقمةأعلى.دائمة

منقلةسوىالمرتفعاتفيتنموولا.م7686.أرتفاعه

،الوديانمنالعديدتغطيال!ضيفةالأعشابلكنالأشمجار،

اللاماوخاصةالماشيةقطعانلرعيالهنوديستخدمهاالتي

.جبالالأنديز،انظر:.والاغنام

أكبرالجنوبيةالمرتفعاتفيتيتيكاكابحيرةتعد

المساحةوتبلغبوليفيا.فيمنهاجزءويقعبيرو.بحيرأت

البحيرةهذهمنبيروفيالوا!الجزءيغطهاالتي

م،812)3ارتفاععلىتيتيكاكابحيرةتقع2.كم579.4

كالتلالمجدبةأرضمنكبيرحدإلىتتأل!بيروساحلصحراء

يحعلالريولكن.الصورةحلفيةفيتظههرالتيبالرمالالمكسوة

المحاصيل.منوغيره(الصورةمقدمة)ديالقط!تنبتالأرض
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الصالحةالعالمبحيراتأعلىوهيس!إلبحر،فوق

بأعدادشواطئهاعلىالأيماكاهنودويستوطن،للملاحة

.بحيرة،تيتيكاكا:نظرا.كثيفة

إقليمينإلىبدورهاوتنقسم.الاستوائيةالغابات

تتألف.المنخفضةوالغابات،العاليةالغابات:فرعيين

جبالسفوحعلىالشرقيةأخلالامنالعاليطالغابمات

الخضراءبالغاباتمغطاةالشرقيةالسفحيةوالتلالالأنديز،

وتتألف.الجافةالغرليةالسفحيةالتلالخلافعلى

شرقإلىمنخفضةمنبسطةسهولمنا!لنخفف!ةالغابات

وغاباتأدغال!ملهابأتغطهاوت!!اد،العاليةالغابات

الأمازونانهرالإقليمهذافييمرور،الأم!إوغزيرةكثيفة

الجنولية.أمري!صاأنهارأطولأممبير،ا

المناخ

بيرو،تيارلكن،الاستوائيةالمنطقةفيبأكملهابيروتقع

أشدالساحليجعل،عاديغيرحدإلىباردتياروهو

فمعدل،المنطقةهذهلمثلبالنسبةطبيعيهوممابرودة

أبريل،إلىنوفمبرمنم423يبينالساحليةالحرارةدرجات

درجاتمعدلوينخفضأكتوبر.إلىمايومنم651و

بسببوذلك،الساحليالمعدلعنالمرتفعاتفيالحرارة

فوقالحرارةترتفعلاالنقاصأأعلىوعند،العاليةالارتفاعات

لالكن.أ!الجباقمماالثلوجوتغطي.قصأالتجمددرجة

نحوعنارتفاعهايقلالتيالمناطه!صقئفيأييحدث

الغاباتمنطقةمعظمفيالحرارةودرجاتم،00037

يبلغكثيرةأماكنوفي،السنةطوالعاليةالا!متوائية

.م725متوسطها

التساقطوأشعكالوالثلوجالأمطارأكميةوتزداد

الا!شوائية،الغاباتإلىالساحلمنتدريجياالأخرى

يستطيعلافإنهباردالساحلطولعلىالهواءلأنونظرا

ذلكإلىإضافة.الرطوبةمنعاليةبدرجةالاحتفاظ

الأنديز،جبالفيرطوبتهالشرقمنالقادمالهواءيفقد

هطولفإنلذلكونتيجة.الشاطئإلىيصلأنقبل

ويقلسما،5يتجاوزقلماالساحلفوقالسنويالأمطار

سم25عنالغربيةالمرتفعاتأجزاءمنكثيرفىالتساقط

.عامكل

إلىالاستوائيةوالغاباتالشرقيةالمرتفعاتوتتعرض

جافوموسم،أبريلنهايةوحتىنوفمبر،منممطرموسم

منكبيرجزءفيالتساقطويزيدأكتوبر،نهايةإلىمايومن

يقل،لابينما،العامفيسم001علىالشرقيةالمرتفعات

!شوياسم002عن،الامستوائيةالغاباتأحزاءمعظمفي

ضعفمنأكثرالعاليةالغاباتأجزاءبعضعلىوتهطل

الكمية.تلك

قتصادلاا

مواردمعظمعلىتسيطرالعلياالطقةعائلاتكانت

حكومةالسلطةتولتام689عاموفي.وصناعاتهابيرو

المشاريعبعضعلىالعسكريونالقادةواستولى،عسكرية

والمصانعالمزارعبعضملكيةمنجزءاومنحواالاقتصادية

عامالمدنيالحكمإلىبيروعادتثمفيها.للعاملين

الخاصة.الملكيةمنتزيدالمدنيةالحكومةوبدأتأم،089

ازدياديخففأنيأملونالحكوميونالقادةكانفقد

ومنألاقتصاديةبيرومشاكلمنالخاصالقطهاعمشاريع

معدلوانخفاضالبطالةنسبةوارتفاعالتضخمسرعةبينها

جعلمماسياساتهاتنفيذفىأبطأتالحكومةأ!ن.الإنتاجا

تستمر.المشا!صل

بيرو،فيالمهنأولىهيالأراضيزراعة.الزراعة

لاصغيرةأرضقطعالمزارعينمنكثيرةعائلاتوتملك

مزارعفياخرونويعمللطعامها،يكفيمامنهاتنتجتكاد

بصورةفيهاويعملونفيها،العاملونيملكها،كبيرةتعاونية

حماعية.

وقصبوالقطنالبنبيروتصدرهاالتيالمحاصيلأهم

يزرعبينما،البنمعظمالمرتفعاتمزارعوتنتجأسسكر.ا

علىالواقعةالمرويةالمزارعفىالسكروقصبالقط!معظما

تزرعفإنهاالأخرىالزراعيةالمحاصيلمعظمأما.أسساحلا

الموزالمحاصيلهذهوتشمل.الغذائيةالبلاداحتياجاتلتلبية

والأرز.والبطاطصالشاميةوالذرةوالفاصوليا

للنحاسالمنتجةالعالمدولأهممنبيروتعد.التعدين

المعادنهذهجميعوتستخرجوالتوتياء،والفضةوالرصاص

كميةبيروتنتجكما،المرتفعاتفيغالبيتهاتقعمناجممن

والرصاصالنحاسينتجالعاليةالأنديزجبالفىمك!ثوفمنجم

دوراالتعدينيؤديكما،هائلةمعدليةمخزوناتسيرووفىأضوتياء.وا

الملاد.اقتصادفيرئيسيا



ءأوتقع.النفطومنالحديد،خاممنجيدة

بينه،الساحلمنالجنوبأقصىفيالحديد

الن!مخزوناتأكبروالغابات،الشمالىالساحل

الذهب.منهامةمخزوناتالمرتفعاتفي

ساحلقربصغيرةجزيرة04نحووهناك

التيدالطيورمخلفاتمنكبيرةمخزوناتعلى

لماجيداسماداتعدالتيالطيور(،)ذرقغوانو

شر!وتقوم.والفوسفاتالنتراتمنعاليةنسبة

البلاد.مزارعىإلىوتبيعهالغوانوباستخراج

الدولأوائلمنبيروتعد.السمكصيد

التابعةرالصيدأساطيلتفوزعاموكل،الأسماك

وغيرهاصوالتونة،والسردين،الأنشوفةمنوافرة

!مالأكبرالجزءالسردينأسماكوتشكل.البحرية

جريثويباع،منازعبلاالبلادفيتصطادالتي

!اوالأنشوفةالسردينمنبيروفىيصنعالذي

للماشية.علفالاستخدامهالعالمأنحاءكافة

طاالأسماكصيدتجاوزتلافيأجلومن

قبيرو،لصياديمربحةكمياتضمانوبالتالي

عرتبعدلمسافةالمحيطمياهعلىالسلطةلنفعسها

رسوما!الحكومةوتفرض.كم037بمسافة

اليهذهفىبالصيدلهاللسماحالأجنبيةالمراكب

هذاممببوقد،الدفعترفضالتيالمراكبعلى

وسكالأجنبيةالصيدمراكببينعديدةصدامات

فيالصناعةمنكبيرجزءيتم.التصنيع

الصناعارأربابمنأفرادوبأيديضيقنطاق

!بيرو،قربالأسماكلمعالجةمصغفىعاملات

الأسماكم!الهائلةالكميةمن4حزأمر(أعلاهالصورة

الاقتصالنشاطاتأهمسالسمكوصيدمشويا،بيروشب

مناجمنى

يحويط

وتوجدفى،

تحتويبيرو

باسم!رف

منتحويه

حكومية!ة

صيدفي

بكمياتثا

الأسماكت

الكمياتنا

اسممكر

فيجمففين

المناسب!

الدولة-عى

سواحلها،

علىطهظة

وتستولى51

التصرف

بيرو.!ات

علىبيرو

اليدوية،ت

؟إيل!!-،شحمي!

)فيشوليرث

يصطادهاالتي

بيرو.فيإدية

941بيرو

كثيرونعمالفيهايعملالتيالمصانعبعضهناكلكن

علىومعظمها،بالجملةالإنتاجأساليبوتستخدم

الخامالموادالمصانعهذهمنكبيرعددويعالج.الساحل

جري!قفيهاالمعالجةالموادأهموتتضمنلتصعديرها.تمهيدا

منتنقيتهابعدوالمعادن،النفطيةوالمنتجات،السمك

الموادأخرىكبيرةمصانعوتنتجوالسكر.،الشوائب

المعالجةوالأغذيةالورقيةوالمنتجاتوالمفروشاتالكيميائية

والصوفية.القطيةوالأقمشةوالصلبصناعيا

جريشالرئيسيةبيروصادراتتتضمن.التجارة

والفضة،النحاسوخاصة،والمعادنوالنفطالسمك

البفمائعأماوالسكر.والقطنالبنأيضابيرووتصدر

السلعمنوغيرهاوالالياتالسياراتفتشملالمستوردة

والقمح.واللحوموإلألبانالمصنعة

منذلبيروتجاريشريكأهمالمتحدةالولاياتوتعد

أمريكافىتحارتهاحجممنزادتبيرولكن.طويلزمن

القرنمنالخمسينياتمنذواليابانأوروباومع،الجنوبية

.الميلاديالعشرين

التنقلوجهفيعائقاالوعرةالأنديزجبالتمثل.النقل

مرصوفةوغيروعرةبيروفيالطرقومعظمالبلاد،عبر

خمسينلكلواحدةهوبيروفيالسياراتعددومعدل

منبيروفيالمارالجزءهومرصوفطريقوأطولشخصا،

يمتدفهوبأكملها،الأمريكيةللقارةالعابرالرئيسيالطريق

هذامنويتشعب.كم2و752مسافةالساحلطولعلى

إلىالساحلمنالشرقيالجنوبباتجاهينطلقفرعالطريق

الطريقمنهاالجانبيةالطرقمنعدديمتدكمابوليفيا،

عام.0003حواليمندبيروتنتجيدويا.منسوجةزاهيةبضائع

منمقربةع!الطرقأحدجانبعلىللميعالمعروضةبضائثهذه

الفنية.بمهارتهمبيروفياليدويةالصناعاتمحترفوويحتشهركسكو.
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الغاباتحتىبعضهاويستمر،المرتفعاتإلىشرقاالرئيسي

فوقيتمالغاباتهذهفيالتنقلمعظملكن.الاستوائية

فيدوابكثيرا،اللاماحيواناتتستخدمالأنهار.

رحلاتهماتربطجويةخطوطشركتابيرووفي.المرتفعات

دولوبينبينهاوكذلكبيرو،أجزاءوجميعليمابين

.الاخرىاللاتينيةأمريكا

إلىالكبرىليمامنالمركزيالحديديالخطويمتد

العالية.الأنديرجبالفيالفلزاتتنقيةومعامل،المناجم

،م4ر982علوإلىالمرتفعاتالحديديالخطهذاوشسلق

السككمنأيتبلغهمماأعلىوهذاالبحر،سطحفوق

ويربط،العالمفيالعاديالعرضذاتالأخرىالحديدية

أريكويبا،بمدينةموليندوميناءالجنوبىالحديديالخط

الجنوبية.المرتفعاتفيوالكبيرةالصغيرةالمدنمنوغيرها

المرأفئبعضلكن،طبيعيةمرافئبضعةبيرووفي

وكالاو،مهمةبحريةموانئجعلهاماالتطويرمنشهدت

دولط.بحريميناءأهمهي

يومية،صحفسبعنحوليمافيتصدر.الاتصالات

الأقل.علىواحدةصحيفةالأخرىالمدنمعظموفي

،الخاصالقطاعإلىبيروفيالصحفمعظمملكيةوتعود

مختلفة.ن!وجهاتوتمثل

الجماهيريالاتصالوسائلمنمهمةوسيلةوالإذاعة

وتذاع،مذياعأجهزةتمتلكالعائلاتفغالبيةبيرو،فى

امتلاكومعدلكويتشوا.ولغة،الأسبانيةباللغةالبرامج

،أشخاصعشرةلكلجهازهوبيروفيالتلفازأجهزة

العامة.الأماكنفيالتلفازبرامجالكثيرونويشاهد

معأجنبيةبرامجوكذلك،محليةبرامجالتلفازويعرض

الإذاعةمحطاتبعض.الأسبانيةباللغةصوتيتسجيل

المحطاتالخاصالقطاعويملك،حكوميةوالتلفاز

البلادفىالبريدنظامالحكومةتمتلككما،الأخرى

إدارته.وتتولى

تاريخيةنبذة

هنوداكانوابيروفيعاشواقومأولأنالعلماءيعتقد

.عام000/21نحوقبلالشماليةأمريكامنإليهاأتوا

الزراعةالهنودتعلموقد.الأمريكيونالهنودانظر:

التيالبطاطسوزرعوااللاماحيوانفروضواتدريجيا،

البطاطصوأصبحت،المرتفعاتفيبريانمواتنموكانت

فيآخرمكانأيفيتعرفأنقبلبيروفيمهماغذاء

البطاط!س.انظر:.العالم

وقدبيرو،فيمعروفةحضارةأولتشافينهنودأقام

وفيما..مق009عامحوالىأوجهاالحضارةهذهبلغت

وتياهوأناكوموتشيكامثلأخرىمجموعاتأقامتبعد

منمقربةعلىأطلالآأصبح!وقليالتحتميمو،هودعاصمةتشانتشان

منطويلةسلسلةم!حلقةالهحودهؤلاءحصارةتروهيليو.كال!

السادسالقرنفىالأمحبانومقدىقبلبيروفياردهرتالتىالحصارات

.اليلاديعشر

كبيرةعاصمةالتشيمووبنىبيرو،فيحضاراتوتشيمو

عامحوأليبناؤهابدأتشانتحتماناسمعليهاأطلقوا

قرب2كم02حوالىتشانتشانآثاروتغطى،أم...

.المعاصرةهليوترومدينة

مملكةالإنكايدعونقومأسسام002عامنحووفى

المعماريةالهندسةفيأساتذةالإنكاوكانبيرو،جنوبيفى

سنعلىدأبواكما،الفلكعلمفيوضليعين،الطرقوشق

السنواتحلولومع.موهوبينمقاتلينوكانواالقوانين

قدالإنكاكان،الميلاديعشرالسادسالقرنمنالأولى

امتدوقدذروتها.حضارتهموبلغتكبرىإمبراطوريةبنوا

كولومبيااليوميدعىماأرضمنأجزاءإلىشمالآحكمهم

اليومعليهاتقومالتيالأراضيحتىوجنوباوالإكوادور

إمبراطوريةعنتفصيليةلمعلومات.والأرجنتينتشيلىدوأضا

الإنكا.:انظر،الإن!صا

منتصففى.الأسبانوحكمالأسبانىالغزو

المغامربدأالميلاديعشرالسادسالقرنمنالعشرينيات

منالغربيالساحليستكشفبيزأروفرانسيسكوالأسباني

إمبراطوريةعنحكاياتسمعقدوكان،الجنوبيةأمريكا

عامحواليوفي،والذهبالفضةمنوكنوزهاالإنكا

قرباليابسةإلىأتباعهمنبقليلبيزارونزل،أم527

الشمالي،بيروساحلعلىتومبيسالمسماةالإنكامدينة

بيرو.أرضيطأونبيضرجالأولبذلكوكانوا

نألإقناعهيكفىماتومبيسفيالثروةمنبيزاروشاهد

عادلذا،صحيحةالإنكاعنتروىكانتالتيالأساطير

فيماإليهمانضمرجلا،018حوالىومعهام،32ءعام

كانأم،533عامنهايةومع.اخرونأسبانجنودبعد

ذلكفيبماعناء،بلابيروأراضيمعظمفتحواقدالأسبان

وفيالإنكا.عاصمةكانتالتي،الأسطوريةكسكومدينة
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بيروفيءالأسبانيالحكومةفركزأصبحتأم،ء53عام

التفاصيلمقلمزيد.روبية142أمريكاأنحاءجميعوفى

بيزارو،الإن!ا،انظر:لبيرو،الأسبانيالغزوقصةعن

فرانسيسكو.

وخلال،!م003تقاربلمدةبيروأسبانياحكمت

وراءسعياأسبانيامنالمستعمرينألافوصلالفترةهذه

نائبأسبانياملكعينوجيزةبفترةالنصروبعد،الثروة

وأجبر،الأسبانيةوالتقاليدالقوانينليطبق()حاكمأيملك

بأسماءأنفثموتسمية،النصرانيةاعتناقعلىالهنود

فيالعولعلر!بأكملهاهنديةعائلاتوأجبرتألممبانية،

والمناجم.المزارع

الأسبانية،المستعمراتأكثرإحدىبسرعةبيروغدت

الهنوددطنوالأخرىالفترةبينولكن.للأرباحإدرارا

وأسبانيةهنديةأصولمنأشمخاصوهم-،والمولدون

اندلعوقد.القاسيالبيضحكمعلىيثورون-مختلطة

علىأطلقمولدبقيادةام078عامالانتشارواسعتمرد

قادةمناتشقائداسمنفسوهوأماروتوباكاسمنفسه

هنودمدن)صنمسورةمدينةمايومفيكانتالتىماشوبيكشوآثار

آخرأقامواالذينالإنكادحروقدكسكو.دربوتقعالإنكا،

السادسالقرنمنالثلاتينياتفيالألسانيدعلى،الهنديةالحضارات

.الميلاديعشر

عاموأعدموه،الأسبانيونأسرهوقدالكبار،اللاحقينالإنكا

التالى.العامفيالانتفاضةوسحقوا،أم781

عنبرواستقلالأبطالأهمكان.الاستقلالحرب

وسيمونالأرجنتينمنمارتينسانديخوزيهأسبانيا

فيالأوروبىالحكمإنهاءأرادافقدفنزويلا،منبوليفار

الرئيسي.هدفهمبيرووأصبحتالجنوبيةأمريكاأنحاءكافة

قليلاالاستقلالحركةفيبيروسكانمعظماشتراكوكان

الحكممنتنتفعكانتالبيضاءالعليافالطبقةمعدوما.أو

بيروأصبحتإذاكبيرامغنماالهنوديتوقعولم،الأسباني

مستقلة.

منبجيشأم082عامبيروبغزوماربنسانقام

التالى،العامفىاستقلالهاوأعلن،والتشيليينالأرجنتينيين

بوليفارودخل،الأسبانسيطرةتحتكبيرقسمبقاءرغم

عاموالكولومبيينالفنزويليينمنجيشرأسعلىبيرو

يدخوزيهأنطونيوالجنرالهزمالتاليالعامفي.أم823

قربكبيرةأسبانيةقوةبوليفار،قوادأحدسوكريه

يكنولمبيرو،منالأوسطالجنوبيالقطاعفيأياكوتشو

كالاو،مدينةسوىالباقيةالأسبانيةالقواتسيطرةتحت

حرةأصبحتبيروأنومع،أم826عاماستسلمتوقد

.أم987عامحتىباستقلالهارسمياأسبانياتعترفلم

دستورأولتطيقبدأ.الأولىسنواتهافيالجمهورية

الدولةأنعلىالدستورنصوقد،ام827عامبيرولدولة

العامفيالتشريعيةالهيئةانتخبتثم،ديمقراطيةجمهورية

بيرو،لجمهوريةرئيسأولمارلاديخوزيهالجنرالنفسه

الضباطمنطويلةسلسلةفيرئيسأولبذلكوأصبح

التاسعالقرنمعظمخلالالرئاسةتولواالذينالعسكريين

الجمهوريةرؤساءمنكثيرواستولى.الميلاديعشر

وكان،مسلحةانقلاباتنتيجةالسلطةعلىالعسكريين

كاستيا.رامونالجنرالأهميةالرؤساءهؤلاءأكثر

مناصبتبوأوأالذينالمولدينأوائلأحدكاستياكان

عاممنالرئاسةمنصبشغلوقدبيرو.فيعاليةحكومية

حتى1855عامومنأم،851عاموحتىأم845

وفتحالطيور()ذرقالغوانوصناعةكاستياطور.أم862

ألغىكما.المتحدةوالولاياتأوروبامعالتجارةباب

دفعهاالهنودالعمالعلىكانالتى)الضريبة(الإتاوه

لمستخدميهم.

لهاثمنابيرودفعتحرباكانت.الهادئالمحيطحرب

تستخدممعادنوالنترات،النتراتمنالوافرةمخزوناتها

المحيطحرببدأتوقد،والمتفجراتالأسمدةصنعفي

السيطرةأجلمنتنازعتااللتينوتشيليبوليفيابينالهادئ

للنزاعونتيجة.البوليفيةالنتراتمخزوناتبعضعلى

بدأتوبذلكأم،987عامبوليفيابغزوتشيليقامت
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قدكانتالأنهابمالصراعفيبيروواشتركت،الحرب

بينهاحربنشوبحالةفىبوليفيامساعدةعلىوافقت

تشيلي.وبين

وامشوأستأم،881عاملي!االتشيليةالقواتاحتلت

الغنيةالجنوبيةوتراباكاوأريكاتاكنا،مقاطعاتعلى

.بالنترات

الساحليةبوليفياأراضيعلىتشيليا!متولتكذلك

الحربوانتهتأنتوفاغاستاممدينةالمحيطةوالصحراوية

أضشيليالمعاهدةأتاحتوقدأم،883عامأنكونبمعاهدة

أعادتلكنهاليرو،مناحتلتهاالتيبالمقاطعاتالاحتفاظ

.أم929عامبيروإلىتاكنا

نتالحربمنكان.المتحدةالولاياتنفوذكلو

عاماشئاسةتولىوقد،الديونفيليروغرقالهادئالمحيط

أثناءرئيساكانالذيبيرولا،دينكولاسأم598

المنصبفيحلفوهالذينالرؤساءوأكثرهوفقام،الحرب

علىأطمساعدةبيروفيالأجنبيةاالا!شثماراتلتشجيع

ديونها.وحفضالبلادمواردتطوير

الأمري!جةا!صمبانيأندجريسر..رلشر!!ةوكانت

مصسعاتشم!!الح!ت،ذلكفيقليلةعيراستثمارات

عاميوفي.لتكريرهومعاملللسكر،ومزارعللأنسجة

الأعمالرجالمنمجموعةقامتأم،209و1091

لاسعتثمارباس!صديمعيروشعركةبتأمسيسالأمريكيين

النفطشركة!ازتكماالبلاد،فيالنحاس!مخزونات

جيرسينيوفيأوي!!ستاندردشركةمنفرعوهي،الدولية

الخزوناتاسعتثماربحقإكس،شركةالانأصبحتاتي

.أم219عامبيروشرقأ!شماالنفطية

،الميلاديالعشرينالقرنأوائلفيبيرواقتصادالتعش

فيأخوياأوغستورئاسةألناءجديدمنتردىأسكنه

مناشئاسةتولىقدلغوياوكان،العشرينالقردعشرينيات

لكنهأم،919عامانتخابهوأعيد،أم219إلى8091

قامتبرنامجهتنفيذأجلومن،طاغيةإلىتحولماسرعان

ثم،الأمريكيةالمصارفمنضخمةمبالغباقتراضالحكومة

ال!شمعاداثارالأولأم039عامأوائلفيبيروتعرضت

،أم929عاممنبدءاالعالماجتاحالذيالاقتصادي

الدولة،ديونازديادأزعجهاالتي،المسلحةالقواتوقامت

رئيسامعيرومعنتشيزلولحهرالعقيدونصبتبلغويابالإطاحة

.أم039أغسطسفيللجمهورية

كانا!شرباالقردعشرينياتأواخرشيأبرا.قيام

معضمهاأل!شأصسياسية،االأحزابمنعددبيروفييوجد

راؤولفكتورقام،أم429وفيالعليا.للطقةمنحازاكان

وهوأبرا،اسمعليهأطلقحزببتألحميستوريلاديهيا

وقد(.الأمريكيالشعبيالثوريأضحالف!)العبارةاختصار

بيروفيالأساسيةالصناعاتم!يةتكونلأنأبرانادى

بمنالمواطنينجميعحقوقبتساويوطالب،عامةملكية

لرئاسةنفسهتوريلاديهيارشحوقدالهنود.فيهم

لكنوخسر.أم،319عامسيررسنتشيزضدالجمهورية

عنيفةاحتجاجاتونظمالانتخاباتصحةعدمادعىأبرا

المئاتوتقتلتسجنالحكومةجعلمما،للحكومةمماهضة

بمرشحينالتقدمالحزبعلىحظرتحصماأبرا،ألصارم!

خلالالمؤيدينكحسبفىاستمرأبراأحشسيا!سي!ت،

.الميلاديالعشرينالقرنمنالأربعيخياتوأوائلالثلاثيسيات

بإجراءبرادومطنويلالرئيسأمرأم459عامفي

لكنأبرا،بمشاركةفيهيسمحأم319منذانتخابأوأ!

منوبدلأ،أعضائهبينمنرئيسيامرشحايقدملمالحزب

ودبلوماسيمحاموهوبستامنتىلويسخوزيهأيدذأطث

مجموعاتمعالنزاعاتلكن،بالانتخابفازبارز

بعدالعنفأعمالمنمزيدإلىأبرادفعتأحرىممياسمية

الحزبترخيصأصسحبببستامنتىحدامماأ،لتحالات1

قادةقامالعامذلكمنلاحهتوقتوفيأم،489عام

الجنرالوتنصيببستامنتيبح!صمةبالإطاحةيودعس!

ثمانيةخلالأردياوعمل،للجمهوريةرئيساأرديامانوي!

صفةالحزبأعطىلكنهأبرا،نفوذتقليصعلىأعوام

أولكانالذي،أم569عامانتخابقبلقانونية

بيروفىمهمةتواريخ

حضارةأول،التشالتشانهودحضارةبلعت..مق009نحو

دروتها.ليرو،فيمعروفة

ا!ا.اتساعأكبرالإلكاهودإمراطوريةللعصم0051نحو

!زاروفرانسيسكوبقيادةأسباليةقواتلتحتما-5321533

ألسالية.!ستعمرةوحعلتهاليرو

حكمصدوالمولدي!للهمودتورةأماروتوباكالموا!دقادأم078

الحيص.

ألسانيا.صتبيرواستقلالمارتالىسانديحوريهأعلرأم821

بالنتراتالغنيةالحوليةمقاطعاتهايكروحسرتامأ-987883

.الهادئالمحيطحرل!!يتحت!يلياحتلتهاوالتي

توريكحز!)أبرا(توري/لأديهاياراؤولفكتورأسصأم29!ا

سياسي.

ولدأوابيروفيالحكمعلىا!سحكري!!االقادةلعضسيطرأم689

اشترا!صية.إصلاحات

زيادةعلىالعملالشعبالتحبهامدليةح!صمةبدأتم0891

الحاص.عأغصااالتاط

للحمهورية.رئيسافويموريألبرتوالحستق!!ا!رشر!اتححصم0991

الهيئةوحللالدستورالعمل!وحيموريالرئيصعل!تأم299

التشر!عية.

اشخبهاتشريعيةهيئةأحارتهحديدا،دستورالمجررأقرتام399

اصشع!.ا
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حىوقد.فيهالنساءتصو!بيروفيانتخاب

عاصبينالرئاسةتولىأنسبقالذيبرادو

.الانتخابفيونجحأبراتأييدأم49وه

العشريزالقرنوستينياتخمسينياتوفي

الثالعملحزبأخذحينفيالشعبيةمكانته

والتأييد،يكمسب،تريبلاونديفيرناندويقوده

يعملءوأخذ،ام639عامرئيسابلاوندي

التعليم.فيوفرصهمالمعيشيةالهنودأوضاع

تعا؟بيروبدأت.الاشتراكيةالإعملاحات

العشرين،القرنمنالستينياتأواخرفىمالية

كاالولاياتعلىاللومبيرومواطنيمنكثير

البلادفيوالتجاريةالسياسيةمصمالحهاكانت

وفي.المشكلاتهذهعنمسؤولةواعتبروها

معقدةماليةاتفاقيةإلىبلاونديالرئيستوصل

فيالشركةنفطحقولمقابلالدوليةالنفط

و.الشركةتحابيالاتفاقيةبأنمعارضوهاتهمه

وش!الحكومةعلىالعسكريونالقادةاستولى

أحاالمجلسنصبوقدالبلاد،لحكم)مجلسا(

لجمهمرئيساألفرادوفيلاسكوخوانالجنرالوهو

ال!نفسهاعلىالجديدةالحكومةأطلقت

-وبيرومزارعمعظمعلىوالحشولت،الثورية

ضممتلكاتعلىكذلكواممتولت،تعاونيات

السبعينياتبدايةوفيغيرها.وشركات،الدولية

صناعيإصلاحبرنامجالحكومةبدأتالعشرين

.الصناعاتبعضعلىالسيطرةمنجزءا

السبعينيا!ممنتصف.الحديثةالتطورات

تتعرضرالثوريةالحكومةكانتالميلاديالعشرين

جصاحتلواالمسلحةالقواتفرجالبممتزأيدة

بصو،يطالبونالمدنيونوأخذ،الرئيسيةالسياسية

تاإلىوالبطالةالتضخمأدىكما.الحكومة

مورايىفرنسيسكوالجنرالحل،أمء79وعام

للجمهورية.رئيساألفرادوفيلاسكومحل

حكومةالشعبانتخبأم089عاموفي

بلاوندياوانتخب،العسكريالمجلسمحل

بعضحكومتهاتخذتوقد.الجمهوريةلرئاسة

089عامومنذ،الخاصالقطاعمشاريعلزيادة

الساطع،الدربتدعىاشتراكيةمجموعة

حربأساليبوالحشخدمت.بالحكومةالإطاحة

مزكثيرجرىكما،الحكوميينالمسؤولينضد

الحكومية.والقواتالساطعالدرب

بيرغجارسياألنانتخابتمأم859عامفي

أي!جارممياواتخذبيرو.لجمهوريةرئيساأبرا

نويلمااز

9391ئي

برأأخسرإ

الذيحبي

انتخبقد

تحسينلى

مشاكلي

ألقىوقد

التيحدة،

ازديادفي

أغسطس!

شركةمع

وقدبيرو،

أكتوبرفي

جونتاشلوا

أعضائه،-

بيرو.-رية

الحكومةم

لى!صلتها

النفطهـكة

القرنمن،

سإلعمال

القرنمنق

لانتقادات(

المناصبح

فىأكبرت

السخط.ر

بيرموديزس

لتحلمدنية

أخرىسرة

الخطواتط

أخذت،ما

إلىتسعى

العصابات،

بينالقتالإ

حزبمنبن

خطواتكا

وضعت،أم879عامفيلكن،الخاصالقطاعنشاطلزيادة

منمزيداجارسياوبذلبيرو،مصارفعلىيدهاالحكومة

التيللمبالغحدبوضعوذلكبالاقتصاد،ل!نهوضالجهد

المشكلاتلكن،الخارجيةديونهالتسديدبيروتدفعها

انتخبام099عاموفييتوقفا،لموالعنفايلأقتصادية

وفى.للجمهوريةرئيسافوجيموريألبرتوالمستقلالمرشح

الهيئةوحلبالدستورالعملفوجيموريعلق،ام299أبريل

فىبالإخفاقحكومتهفيالمسؤولينبعضواتهمالتشريعية

الدربحركةنشاطمنتحدالتياللازمةاللإصلاحاتتنفيذ

البيروفيينبعضساندوفيما.الخدراتوتحارةالساطع

منسبتمبروفى.بالدكتاتوريةآخرونوصمهفوجيمورا،

زعيمرينوسوجوزمانأيميلالشرطةاعتقلتالعامنفص!

بتهمةوأدينوامساعديهمنعشرةمعالساطعالدربحركة

عليهموحكمإرهابيةجرائملإرتكابهمالعظمىالخيانة

.الحياةمدىبالسجن

فازبرلمانيةانتخاباتأجريتام،299نوفمبروفي

دستوراالجديدالبرلمانوأقرفوجيموريالرئيسمناصروفيها

،أم599عامانتخاباتوفي.أم399ديسمبرفيجديدا

.الكونجرسمقاعدبأغلبوحزبهفوجيموريفاز

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

تراجم

يدخوزيه،مارتينسانمحيحونلوليفار،

رامونكاستيا،خافيركويار،ديبيريز

نسيسكوفرارو،بيزا

المدن

كسكوأريكويبا

ليمالاوكا

تاريخيةنبذة

المومياءالإنكا

فن،النحتالط!

الأمريكيونالهنودماشوليكشو

طبيعيةمظاهر

نصبيورس،نصالأمازود،

ليروتيارإلميستي

لحيرة،تيتيكاكالحباالألديز،

صلةذاتأخرىمقالات

الملاب!ي!الطورذرقحيوان،الألبكة

حيوان،لفكونةالنينوإ

حيوان،للامااللاتينيةامريكاأ

الموفموعصرعنا

الحكمنظام-ا

الوطنيةالحكومة

المحليةالحكومة!

اهسملحةالقوات-خ
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السكان

المم!طدعدد

الأسلاف-ل!

اللعات-خ

الحياةأمماطد

السكنهـ-

الطبييةالأقاليم

الساحل

الرتفعات-ب

الاستوائيةالعالات-ج

المناخ

الاقتماد:

الرراعة

اضعدي!ا-ب

السمكصيد-خ!

التصميع-د

تاريخيةنبذة

الطعامو

الترويجع-ز

التعليمخ

الدينط

والادا!الفسود-ي

ةلتحاراهـ

لمق!طا-و

لاتتصاللاا-ر

أشلة

ليرو؟فىمعرو!ةحصارةأ:لطورواالديرمن-أ

يرو؟ابس!!ارالرئيسيةالمهمةما-2

مواسد؟كلمةمعنىما-3

ليرو؟ساحلعلىحداقليلةأمطارسوىتسقطلالمادا-4

سرو؟علىتأثيرهاكانومادا؟الهادئالمحيطحر!ما-5

ليرو؟ىالحماهيريالاتصالوسائلأ!اما6

بيرو!يالمسلحةالقواتاعتادتالمشاطاتمرألواعأيةفي7

المشاركة؟

بيرو؟تاريخ!يليراروفراسمميمسكولعبهالديالدورما8

بيرو؟فىالعرقيةالمجموعاتلينالحياةأسلوبيحتلصكيرو9

خوبن؟بويبلومعنىما-ا"

كانأم(.294-؟أ042)فرانسسكادلابيرو

يفض!!وكان،الأوروبيةالنهضةعصرفىإيطاليارساما

بعسيطة.هادئةمساحاتفيالمنضبطةالهادئةالأشكال

والزخارف،المقيدةالحدودبينتمزجرسوماتهوكانت

منسجم.وتصميمحساسلونمع،الإبداعية

وتعلمبإيطاليا،أريزوقربسانسبولكروفيبيروولد

النهضةعصرفنانيبأسعلوبيرسمكيففلورنسافى

تكوينتعلمكمافينيزيانو.ودومينيكوأنجليكووفراماساشيو

بيرواكتسبوقد.حياتهطيلةبهمفتوناكانالذيالمنظور

معالجةفىبراعةالخصوصوجهعلىفينيزيانودومينيكومن

الرقيق.واللونالضوء

المنطقةفيتقعمدنها،وكبرىلبنانعاصمةصوت

علىالاستواء(خطشممال054)03الدافئةالمعتدلة

بخصائصميناؤهاويتميز.المتوسطللبحرالشرقيالساحل

المحميجورجسانخليجفيوقوعهابسببمميزةطبيعية

مسافةعلىرصيفهاوامتداد،الغربيةالجنوبيةالرياحمن

الشرقي،والجنوبالشمالنحوكمأو.5بينماتتراوح

العاصمة-الأهليةالحربقبل-بيروتصارتبحيث

كله.الأولممطللشرقوالماليةالتجارية

عنيرتفع،الشكلمثلثأرضنتوءعلىالمدينةتقوم

فقط.م(2)4قدما97بنحوأجحرس!إمستوى

البحرمناخنمطإلىينت!معتدلبمناخبيروتزتتمتع

عنتنخفصلا)الشتاء(ينايرفىالحرارةفدرجة،أطتوسط

وتتلقى(.)الصيفيوليوفي27"معنتزيدولا،م351

السنة.فىملم398تبلغالأمطارمنكبيرةكميةبيروت

مدنهاوأكبر،لبنانعاصمةبيروت.بيروتأهمية

المركزوهي،والجويةالبحريةموانيهاوأه!اوأشهرها،

عربىميناءأكبروهي،للدواسةالرئيسىوالثقافياخجاريا

الشرقى.المتوسطالبحرساحلعلى

وبخاصة،الاقتصاديةأنشطخهابتعددليروتتتميز

المصرفية.والأعمالوالصناعةوالاتصالاتوالنقلأخجارةا

ويفسر.كلهالعربيللشرقالاقتصاديةالمراكزأهمتعدر

جيدةشمبكةوامتلاكها،الدولةقلبفىالمدينةبوقوعذأصك

للبنانليسمهمةمحطةتجعلهاوالاتصالاتالنقلطرقمن

سورياوبخاصةالمجاورةالأخرىللدولوإنماوحدها

تجارةفيمهمادوراميناؤهاويؤدي،والأردنوالعراق

قناةإغلاقعندحدثكماالدوللهذهبالنسبةالترانزيق

لمنطقةبالنسبةأهميتهجانبإلىم،6791عامالسويس

سوريا.كركماجنوب

السنةفيطنمليون45حوالىبيروتميناءفيويمر

ملاررنعشرةمنها،والواردةالصادرةوالبضائعاصسلعامن

الحر.الميناءطريقعنطن

بداخلالاتصالصعوباتيعانيبيروتميناءوكان

ذلكعلىالتغلبتمولكنعشر،التاسعالقرنأواخرالبلاد

منطقةفيالحديديةوالسككالودتىمنشبكةبوساطة

بينوسطمركزفىالمدينةوقوعإلىأدىمماالبيدر،ظهر

،الشامبلادمنطقةفيميناءأكبرفصارت،والأردنسوريا

هذهتجارةبتصريفيقومالذيالرئيسىالتجاريوالمركز

ذاتها.لبنانتجارةجانبإلىالبلاد

يوجدإذالجويللنقلمهمامركزاكذلكبيروتتعتبر

.لبنانفيالرئيسيالمدنىالمطاروهو،الدوليالمطاربها

نقلوبحركةواسعةدوليةبشهرةليروتمطارويحظى

إلىذلكويرجع.المنطقةمطاراتمنأعثيرماتفوقكبيرة

المطارهذافىالعالميةالجويةالخطوطمنكبيرعددالتقاء

مطارتعرضوقد.بيروتمدينةجنوبييمثيالذي

عاممنذالأهليةالحربخلالشديدلتدميربيروت
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جديدمنفت!"وتمدمرماإصلاخأعيدولكن،أم759

ث!.ا879عاممايوفيالدوليةالملاحةأمام

لبنانداخلالاخرىالمدنمنبغيرهابيروتترتبط

ترتبطكما،الطرقمنجيدةوبشبكةلمسهلةنقلبوسائل

دمشق:لمهمثلالطردتىمنجيدةبشبكةالكبيرةالسوريةبالمدن

العراقيةوبالعاصىمةسوريا،فيوحماةوحمصوحلب

مما،دمشقمنيبدأالذيالمهمالصحراويبالطريقبغداد

البلاد.لهذهبالنسبةالتجاريةأهميتهامنيزيد

فريدةينةصولبأنهاالحربقبلماإلىبيروتتميزت

الضخمةالفنادأ!فيهاوتكثر،بالغربالشرقفيهايختلط

أسواقهابربويةتتميزكما،الطوابقمتعددةالحديثةوالأبنية

العالم.أنحاءكلمنمستوردةبضائعتضمالتي

تصبدولىتجاريمركزبأنهاأيضابيروتتميزتكما

عنفضلا(والماس،والذهب،النفطتجارةمنالأرباحفيه

بيروتأص!حتذلكجانبإلى.العديدةالاخرىالبضائع

كانتإذالدولم،،المستوىعلىكبيراومصرفياماليامركزا

ألمجاورةالعربيةالدولمنالدولاراتملياراتإليهاتأتي

مصرفا.08عددهاببئالتيمصارفهافيلتودع

المستوىىىليسمهماممياحئامركزابيروتوتعد

كذلك،ليالدأالمستوىعلىوإنماوحدهواللبنانىالعربي

التسهيلاتوبفضل،المعتدلمناخهامميزاتبفضل

والأجانب،العربللسياحتقدمالتيالعديدةوالخدمات

العامرةالمفتوحةوأسواقهابمبانيهاالحرةالمنطقةجانبإلى

الكبير.الدولىومطارها،العالمبضائعبكل

منطقةمنالقرلمجةوضواحيهابيروتمدينةفىشركز

مجموعمن8%يوجدففيهاكبير،صناعىنشاطالجبل

نأبعدمعظمهاتجديدأعيد،لبنانفيالصناعيةالمؤسسات

الأهليةالحربخلالللتدميرنصفهامنأكثرتعرض

تسهمحرةصناعيةمنطقةبيروتميناءيضمكما.اللبنانية

الصناعاتمنالعديدوتضمالأجنبيةالأموالرؤوسفيها

المهمة.اللبنانية

بأجزاءتربطهاآليةهاتفيةبخدمةبيروتمدينةتتمتع

منيزيدماوهو،الأخرىالدولجانبإلىالختلفة،لبنان

.العامرةالتجاريةأسواقهاونشاطسهولة

مركزأبيروتمدينةكانتكلهذلكجانبوإلى

للشرقبالنسبةأووحدهاللبنانبالنسبةسواءمهماثقافيا

انتهاءبعدالأهميةتلكتستعيدبدأتوقدكله،العربي

العالىالتعليممؤسساتمعظمبيروتفيتزالوما.الحرب

كما،مؤسسة51عددهاويبلغ،لبنانفيالعلميوالبحث

ووطنية،عامةمتاحفوخمسة،عامةمكتباتثمانيتضم
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-موجزةحقائق

أرصلتوءع!،المتو!عصأالأليضللبحرالشرقيالساحلعلى:الموقع

يروت.رأسيسمىالشكلمتلت

.م42لنحوالبحرسطحفوقترتمع:المميزةالجغرافيةالخواص

الشتاء!ىم13الحرارة،المتوسطاجحراممطم!معتدأ!،:المناخ

السمة.فيملم398والأمطار)دوليو(م725الصيروولي)يالر(،

السكان

أعدادمعالمسلمير،العر!م!:للسكانوالعرقيةالتاريخيةالأصول

اليهود.م!وقلةالأوروير،واالعرهـ،النصارىمن

والحصراسة.الإسلامىارري!:االأديانأهم

الحمراء.حى:السكيةالمناطقأبرز

المتاحة(الأحصاءاتا)أحدت:والثقافيةالتعليميةالمؤسساتأشهر

الجامعة،يوسصالقديسحامعة،الأمري!جةا)الحامعةأربجامعات

ا!رلية(.ابيروتحامعة،ليةالك

المتاحة(الإحصاءات)أحدت:والسكالةالعمرانيةالحركةتطور

معظمتعميروأعيد،الأهليةالحر!أتماءشديداررمارتعرضت

حاليا.سمويا%أ.23لسمبةالس!ممالىيزيدالدمار،

الطمةأحياء!ىالس!سا،حاتدهورالاتجماعية:المشاكلأهم

أعلسطي!ي!!.امحيماتولي،الفقيرة

الزيارةأماكنوأهمالثقالمحةالحياة

ا!طراش:اترأ!باعةاعاصمة:والضونالآدابملامحأبرز

:اطلاهى.احسمماا:دوراحسحارحسأعديدافيهايوحد،العرلي

أ!طحىا:المتحرو،الأمري!يكهاالحامعةمحتسة:والمتاحفاللكتباتأشص

.أطشايا

الحمراء.سوق:الاسواقأشهر

ولعصالحمراء،؟!نطقةوالتاريخيةوالأثريةال!احيةالمناطقأهم

الحراليت.صحورم!الضحمةا!لأعمدة

.الوا!محلسالورراء،محلس،الحمهوريةرئاسة:الحكممؤسسات

الحمراءمطقة:والمتنزهاتالحدائق

لاد.ألديةأشهرم!اللبمانيالمح!ةسادي:الريافيةاللنشآت

:بقطاعاتالمرتبطةالأنشطةأهمويشملالاقتصاد

.لبانكطاصماعيةاالمؤسساتمن8%بهايوحد:الصناعة

فيالتجارةمركزوهى،المسةديط!مليولى54المياءفييمر:التجارة

العردي.الشرق

ممتارة:حدمات،شحمةفادقولهامهم،سياحىمركز:الحدمات

للسائحير.

الشرقشيالمالمركزوهىدوليا،مصرشا08:والتمويلالمصارف

.ا!دولاراتامنللاي!!فيهاويصب،العرلي

الطرقمنحيدةوش!سةمهما،دوليمطارلها.والمواعلاتالنقل

والأردد.والراتوسورياالبلادبداحلترب!هها

الحرةالممطقةتمشيطعلىيعمل،ودوليعرليسياحيمركز:الشاحة

المعتوحة.التحاريةوالأسواقالميناء،فى

سةالفيميقيودأنشأها.مضتقرلا71إلىتاريحهابمتد:تاريخيةنبذة

الملكدمرهاول!س،ليرتحوتتعرهـلا-اكالت.م،ق0003

وصارتباءهاالرومالىوأعاد،.مق041سحةقريمونالسوري

الوسص.العصور!يالأوسطالشرقممطقةليللنصرايكةقاعدة

وهيالعصور.ك!!فيالحكامم!كبيرعددح!صهاعلىتعاف

مهمة.عربيةعاصمهالآر

الأمريكيةالجامعةأقدمهابماللبنانيةالجامعاتأرئمنوبها

القديسوجامعةأهـ(،)281أم865عامتألسستالتي

تتبعالتيالعربيةبيروتوجامعة،اللبنانيةوالجامعة،يوسف!

سبعببيروتيوجدكمامصر.فيالإسكندريةجامعة

متخصصة.جامعيةكليات

العربى،الوطنفيوالنشرالطاعةعاصمةبيروتتعتبر

باستخدامتتميزالتىأطبنانيةاالنشردورمنالعديدفهناك

كلوالعناوينالكتبآلافتصدروالتيالحديثةأضقميةا

.عام

والمجلاتالصحفمنالعديدبيروتكطيصدركما

ويبلغ.المعرفةمجالاتكلفيوالدوريةوالأسبوعيةأجوميةا

يومية،صحيفة2ءفيهاتصدرالتياليوميةالصحفعدد

السياسية.المجلاتمنالعديدجان!إلى

التجاريةالأعمالمنطقةتقع.العمرانيالتخطيط

فنادقهاومعظمليروتفي(الرئيسيالتجاري)الحى

منه.قريباأوالبحرشاطئعلىالإيجارعاليةومباليها

باسمرقياوالأكبرالمدينةفيحداثةالأكثرأغطاعاوئعر!

ومحلاتهامقاهيهاب!سرةتشتهرالتىالحمراء،منطقة

والملاهى.أصسينماادورهـبتعدد

أحياءإلىليروتمدينةفيالس!صنيةالمناطقتنقسم

الاجتماعيةوالطبقةالدينعلى-كبيرحدإلى-تؤس!

منالكثير-المثالسبيلعلى-فيعيش.العرقيةوالجماعة

تعيع!حينفي،خاصةأحياءفيوالعلياالمتولممطةالطبقة

اللاجئونويعيم!،أخرىأحياءفيوالفقيرةالمتوسطةالطبقة

فيالإسرائيلية-العربيةالحروبمنالنازحونالفلسطنيون

ومزدحمة.المستوىمتدنيةالخياممنمعسكرات

العالمعواصمأقدمإحدىبيروت.تاريخيةنبذة

الفينيقيينإلىتأ!ميسهايعودحيث،الإسلاميالعربي

.الكبرىبيروت
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يعرفمهمافينيقياميناءوصارت،.مق0003عامحوالى

عامفيدهرهاقرينونالسوريالملكأنإلا،بيريتوتباسم

للتعليممركزاوصارتبناءها،الرومانوأعاد.م،اق04

الوسطىالعصورفىالفرنسيوناتخذهاأنإلى،قرونعدة

الأورور.الشرقمنطقةفيللنصرانيةلاتينيةقاعدة

الحكاممنكبيمعددبيروتمدينةحكمعلىتعاقب

منهمتاريت!ا،منالأكبرالجزءخلالالأجانب

،أمثمانيوناوالأتراك،والرومان،والإغريق،الاشوريون

لمأنهإلاالعر!قالمدينةتاريخمنوبالرغم.والفرنسيون

مناكنححخمةالأعمدةبعضسوىالقديمةآثارهامنيبق

طوالكلليهاتوالتالتيالزلازلبسببالجرانيتصخور

السابقة.العصور

رئيسيا"ركزابيروتصارتعشرالتاسعالقرنخلال

القرن-محلالنمتكما.العربيةالمنطقةفيوالتعليمللثقافة

الأوسط،للشرقكبيراومالياتجاريامركزابصفتهاالعشرين

وحداثة.تطوراالمنطقةمدنأكبرمنواحدةوباعتبارها

فريدةينةصلىالحديثالعصرفيبيروتصارتوهكذا

الثقافيةالمراكزفيهاوتتعدد،والغربالشرقفيهايختلط

وتعكس،الإسلاكلئيالعالمفيوالسياسيةوالاقتصادية

فيه.والفكريةالسياسيةالتياراتمنالكثير

عامفيالأهليةالحربنشوبماقبلإلىبيروتكانت

كلمنمنتو-،تتضمالتيأسواقهابنشاطتتميزأم759

التيالماليةمصارفهـاضخامةجانبإلى،العالمأنحاء

الدولكلمر!إليهاتأتىالتيالدولاراتببلايينتتعامل

التيا،لمتعددةالثقافيةبمرأكزهاتتميزكانتكما.ألمجاورة

الجامعةهـ!لالعديدةوجامعاتها،الكبرىالدولتتبع

،ام865هـامإلىافتتاحهاتاريخيرجعالتيالأمريكية

بيروتوبر،معة،يوسفالقديسوجامعة،اللبنانيةوالجامعة

الأهليةا-خربأنإلا.الإسكندريةجامعةتتبعالتيالعربية

سنةعشرةإحد؟،لمدةواستمرتاللبنانيينبيننشبتالتي

اقتصادوأص!إبتفيها،الأعمالحيوبخاصةالمدينةدمرت

بالشلل.المدينة

خلاللمدينةأصابتالتيالأضراربعضإصلاحأمكن

المتصارعةالجماعارتبينالقتالاستمرارلكن،الثمانينيات

القتالقسببكماوالخسائر.الدمارمنمزيدفيتسبب

الخسائرأشدإحداثفىأم989عامفيالمدينةفىالدائر

.السبعينياتمنذالمدينةشهدتهاالتى

5.1)حوالىبيروتسكانعدديقدر.السكانعدد

نموبسرعةالمديف"وتتميزالحاضر.الوقتفينسمةمليون

سكانعددتضاعففقد.الحديقالعصرخلاللممكانها

81مقابلالعشريرتالقرنخلالمرات7.8بحواليالمدينة

عشر.التاسعالقرنخلالمرة

.بيروتفىالآثارممطقةمنرومانيةأعمدة

.بيروتفىالرومانيةالمعابدأحد
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عامفقطنسمة)00.7منبيروتمدينةسكانزاد

بزيادةأم،085عامفينسمة000122إلىام008

نسمة000.261إلىسكانهاعددووصل،مرة771.

مراتعشرمنأكثربزيادةعشر،التاسعالقرننهايةفى

نفسه.القرنمنالثانىالنصفخلال

عددزادالعشرينالقرنمنالأولالنصفوفي

منالعددارتفعحيثمرة،61.بنحوالمدينةسكان

000.102إلىأم039عامفينسمة.000162

5.5السكانزيادةبلغتبين!ا.أم059عامفينسمة

يعدبحيث،العشرينالقرنمنالثانىالنصففيمرة

خلالللمدينةالمميزالسكانىالمظهرهوالسريعالنمو

السكانعددتضاعففقدتاريخها.منالفترةهذه

04ر...منفزادأم69و.0591عامبينمرتين

أكثرالعددتضاعفكما،نسمة102).00إلىنسمة

منأصيةأضااالعشرالسنواتفىالمرةونصفمربنمن

ثم،نسمة000.939إلىارتفعإذم0791-ا!06

عامفينسمة1..00172)0نسمةالمليونالعددتجاوز

عامفىنسمة031)00020العددوبلغأم(.759

هروباالسكانمنكبيرعددخروجمنبالرغمام849

حواليالعددهذاويشكل.الأهليةالحربأخطارمن

فيويضعها،انذاكلبنانسكانعددجملةمن204%.

نسبةحيثمنال!!لاميالعالمدولبينالثانيةالمرتبة

بعدأ!دولةاسكانعددجملةإلىالعاصمةس!صان

.العراق

النمومعدلبلغأم-849أ059منالفترةوخلال

مضاعفةيعنيماوهوسنويا،%ا2.3بيروتفيالس!صانى

فيسنواتثمانيكلواحدةمرةالمدينةسحكانعدد

.الفترةهذهخلالالمتوسط

924المرتبةفيتأتيليروتكانتأم،009عامفي

لكنها،السكانعددحيثمنالكبرىالعالممدنبين

فيوتقدمت،أم059عامفى942المرتبةإلىتأخرت

.المدنهذهبين921المرتبةإلىأم769عام

المليونيةالمدنبين21المرتبةفيتأتيالمدينةكانتكما

إلىتأخرتلكنها،ام089عامفيالإسلاميالعالمفي

اللبنانية.الأهليةالحربأثاربسبب37المرتبة

أبيروبرعلىملكاكان..م(ت272؟-31)8يدرروس

،البيروسى""ألانتصاربعبارةاسمهاقترن،القديمةباليونان

نشأوقد.يستحقمماأكثريكلفالذيالنصرإلىإشارة

التيأسكيولممعركةفيقتالهبعدبيروستعليقمنالتعبير

آخرانتصارا"!إن:بقولهجيشهرجالمعظمخلالهافقد

الثانيالعمابنهوبيروستماما"!.يدمرنيسوفمماثلا

كانالتيإبيروسفىولدمقدونيا.ملكالأكبرللإسكندر

منلمشتينولدهبلوغعندوقتلعرشهوفقدعليهاملكاأبوه

عشرةالثانيةابنوهوالعرلقبيروساعتلىوقدالعمر.

ليعولمصرإلىفذهبعشر،السابععامهفيفقدهوأعنه

.بطليموسالملكبلاطفي

مسترداالأصليوطنهإلىوعادجيشابيروسكون

ملكاأصبححتىمقدونياهزيمةومحاولآالمفقودعرشه

العرشفقدمباشرةالتاليالعاموفي..مق287عامعليها

ثانية.مرة

تارنتوممستعمرةبهامشنجدت.مق281عاموفي

بيروسإليهمفأرسلأشومانضدإيطالياجنوليالإغريقية

هزمتوقدفيلا،وعشرينمقاتل00052قوامهجيشا

المعركة.فىالأفيالاستحدأمبسببخاصة،الرومانقواته

ضدصقليةفىاليونانيينبيروسساعدبعد،وفيما

البداية،فيالحربهذهفىنجاحاوحققأصقرطاجيين.ا

مناخرجالنهايةوفي،الحربيخعسربدأماسرعادوأعنه

حتىعامانذلكعلىيمضولم.م،ق276عامصقلية

ولكنه،أبيروسإلىالارتدادعلىوأجبروهاشومانهزمه

أخرىومرةمقدونيايجتاحأنالتاليالعامفياستطاع

تقدمهواصل،.مق272سنةوفيعليها.ملاصابهنودي

فىقتلثم،أسبرطةعلىفاشلاهجوماوشمنالجنوبنحو

علىالامشيلاءحاولعندماجوناتوسأنتيجونسمعمعركة

.أرجوس

بتجويفيصنعالبيروغزورق.رورقابوع،

خليجفيالاسماكصيدفيويستخدم،شجرةجذع

منمصنوعمس!إلقاعقاربلويزياناوبيروغ.المكسيك

صيدفىالقواربهذهالناسويستحدمالسرو.خشب

بجنوبالنهريةوالروافدالمستنقعاتفيوللتنقلالأسماك

هذهوتتفاوت.الأمريكيةالمتحدةالولاياتفىلويزيانا

أمتار.ستةإلىالمترونصفمترمنأحجامهافيالقوارب

.حادةومقدمةتدريجياتتسعدائريةجوانبولها

السارية.أود!البيروغفيالمجدافويستخدم

وأ،حكوميةوظائفلتنفيذنظامالبدروقراطية

لأداءاللازمةالسلطةتوزعحيث،خاصةهيئةوظائف

المكاتب.تسمىأقسامعلىالمتعددةالروتينيةالواجبات

متوسعةليروقراطيةأنظمةفيهاتطبقالتيالحالاتوفى

وأالرئيسمنبدلآالموظفينمنعدديدفيأسملطةاتكون

تصرفاتعنمسؤولأيكونقدالمديرهذاأنإلاالمدير؟

التعبيراشتقوقد،والمستخدمينالموظفينصغارمنكثير

مكتب.معناهافرنسيةكلمةمن



924كسينلبيروا

أل!لاتةىالأحيانغالبفيالبيروقراطيالنظاميظهر

وجودتستد.عيالتيالحكوميةالمصالحمثل،المعقدةالكبيرة

ورلددة.خاصةخدماتلتوفيرالمستخدمينمنالعديد

والمدارس،المؤسساتفىأيضاالبيروقراطيةتظهروقد

عالموهوفيبمماكساعتبروقد،الهيئاتمنذلكوغير

نأأسشريناالقرنأوائلفيظهرالذيالألمانىالاجتماع

الحديث،للمجتىلحالمميزةالسماتأهممنالبيروقراطية

مشتركة،بخصائصتتميزالبيروقراطياتجميعإنوقال

لهبيروقراطينظامكلأنمنهاذلك،علىأمثلةوساق

سلسلةبذلكمكونا،اخرينلموظفينالسلطةيفوضرئيس

نطاقفيتعم!!البيروقراطياتجميعأنومنهاالأوامر.من

مكتوبة.تنظيميةإجراءاتوتتبع،ضيقسلطة

على"كتمدالحدشةالصناعيةالدولجميعأنوالواقي

أساليبتستشلىمصورهاأفضلفىإنهاإذ،البيروقراطية

إدارةمعالمتعام!فيفإنذلكومع،الكفايةلرفعدقيقةإدارة

الحكوميالروت!ننتيجةبالإحباطيشعرونماغالباكبيرة

إثباتيحاقلونوالنقاد.ا!لملالروتين:انظر.والبيروقراطي

قسم،كلمعسؤوليةتحديدفىالمعقدالنظامهذامثلفشل

الجهود.وازدواج،الأموالضياععليهيترتبمما

.نونقا،باركنسون:أيضاان!

الطيدويد(.)اختراعالبلاستيك:انظر.الييروكسلدن

صناعيئيكيبمركبالهيدروجينبروكسيد

وصيغته.والأكسجينالهيدروجينمنيتكون،مهم

202+.الكيميائية

أكسيدثاذ!أيضاالهيدروجينبروكسيديسمى

رائحةذو،كثيفاللونعديمسائلوهو،الهيدروجين

الماءمنم!صونمحلولأيالكيميائيونويصف.نفاذة

من%8منأكثرعلىويحتويالهيدروجينوبروكسيد

ومثل.كلاقيحدثمحلولبأنهالهيدروجينبروكسيد

ويمكن.عليةالخاموالأغشيةوالعيونالجلدتهيجالمحاليلهذه

إلىتصلفبةالمركزالهيدروجينبروكسيدشسببأن

.خطيرةحروقإحداثفي%05منأكثر

بحرص!حهالتعاملحالةفيمستقرمركبوهو

يأيتسببفقد.تلوثأيعنإبعادهمع،سليموبأسلوب

وأالىيميائيةالحفازاتأوالحرارةاوالضوءمثلعامل

ماءإلىالهيدروجينبروكسيدتحللفيالغبارأوالاتساخ

محلولفسلعنالناتجةوألحرارة.وحرارةوأكسجين

وقدانفجار.لإحداثتكفيالمركزالهيدروجينبروكسيد

ذلكومعللاحتراؤإ.قابلةموادمعالتعاملعندينئالحريق

عاملاي!كعلهالهيدروجينبروكسيداستقرارعدمفإن

عمليةعنالنابخالأكسجينلأنوذلكجيدا،مؤكسدا

.أخرىبموادبسهولةيتحدالتحلل

فيواسعنطاقعلىالهيدروجينبروكسيدويستخدم

%6إلى3%مننسبةعلىتحتويالتيفالمحاليل.الصناعة

مطهراتبمثابةتستخدمالهيدروجينبروكسيدمن

المحاليلوتستخدمللجلد.ومنظفاتللجراثيمومبيدات

المركباتمنالكثيرصناعةفيالأعلىالتركيزذات

قصرموادبمثابةأيضاالمحاليلهذهوتستخدم.الكيميائية

الموادصناعةوفيالورقيةوالعجائنللمنسوجات)تبييض(

الصواريخ.فيالدافعة

.الاكسدةالتبييف!،،الباريومالمطهر،:ايضاانظر

تؤديالتىالمعدنيةالموادمجموعةمنالييروعسدن

يوجدالصخور.أنواعمنكثيرتكوينفيمهمادورا

فيوأيضاوالمحيطيةالقاريةالأرضقشرتيفيالبيروكسين

للقمر.الخارجيةالقشرةصخور

الصخورتكوينلعملياتنتاجالبيروكسيناتومعظم

علماءويدرسالصخور.انظر:.والمتحولةالناريةالبركانية

)موادالصهارةمنتبلورتالتىالبيروكعسيناتالأرض

التيالتغيراتعنالكثيرعرفواوبذلك(منصهرةصخرية

الصهارة.منتكونتالتيالصخورلهاتعرضت

الخضربالأسودبدءاألوانهافىالبيروكسيناتتتدرج

البيروكسيناتوكلتماما.اللونانعدامإلىالمحمروالبني

ذرةتكونالبنيةهذهوفي.واحدةسليكاتيةبنيةذات

أكسجينذراتأربعمعبالارتباطالوسطفىكربون

وجوهبأربعةهرميشبه)شكلالوجوهرباعيشكلا

فيمغاالذراتمنالمجموعاتهذهوتتحد(.مثلثية

الأربعالأكسجينذراتمناثنتينمعواحدةسلسلة

وترتبطلهما.المجاورينالوجوهرباعييمعمرتبطخين

تسمىالشحنةموجبةبذراتمعابدورهاالسلاسل

البيروكسين.وحداتمنوحدةكلداخلكاتيونات

.المعدنانظر:

اسحلاسلتنظيمعلىالعناصرمختلفكاتيوناتتؤثر

والصوديومالكالسيوموجودوفى.البلوريةالبنيةداخل

نمالاالبلوراتتكونالكبيرةالكاتيوناتمنوغيرهما

البيروكسيناتالبيروكسيناتهذهوتسمى.الميلأحادي

الحديدمثلالصغيرةالكاتيوناتوجودوفي.المائلة

وتسمىمستقيما.معينيانمطاالبلوراتتكونوالمغنسيوم

المستقيمة.المعينيةالبيروكس!يناتالبيروكسيناتهذه

الأوجيت،هيشيوعاالمائلةالبيروكسيناتأنواعوأكثر

المعينيةالبيروكسيناتأما.والبجونايتوالدايبولمسيد،

والهابيرثينز.،البرونزيتفهيانتشاراالأكثرالمستقيمة
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فرنسى.أديبأم(.307-1)628شارل،بيرول

فيهجمعالذيكتابهصيتهبهاذاعالتيأعمالهأشهر

أما.الأمالإوزةحكاياتعنوانتحتالجنعنحكايات

مأ796عامابنهباسمنشرتالتيأعمالهمنالمنتخب

الصغير؟الأحمرالحجاب،النائمالجمالعلىفيشتمل

ثمب.تومسندريلا؟الحذاءبمفيأرنبة،زوجاتهقاتل

.الأمالإوزةانظر:ء

الوظيفيالسلكفىوارتقى،باريسفيبيرولولد

فيوعضواالمدنيةالخدمةفيكبيرةمكانةذاصارحتى

الرائلويسالملكيرعاهاكانالتيالفرنسيةالأكاديمية

المعماريالمهندسبيرولكلودهوالأكبروشقيقهعشر.

التقدميةنظرتهشارلعنوعرفالمشهور.والعالم

عرفتفرنسافيأدبيةمعركةبدءفيساعدوقد.للتاريخ

هذافيكتبهومماوالمحدثينالقدامىبينالصراعباسم

بينالمفارقاتم(،)1687العظيملويسكتيبةالشأن

فىاضقافةاأنفيهوناقعترأم(،)688وامحدثينالقدامى

مانيةراواالإغريقيةاضقافةأمنأرقىتعدأيامه

ي!صسبونسوفالمحدثينبأنيؤمنوكان،الكلاسيكية

التيالمنطقيةالعقليةوالفلسفةالعلمخلالمنالمعركة

فىالتقدمخلالومن،ديكارترينيهأسسهاوضع

.والأدبوالثقافة،المعارف

أم(.2ء9-)9191ديدوارتيإيفا،بيرون

وقد،بيرونخوانالارجنتينيللرئيسالثانيةالزوجة

بيرونأشئيص-إيفيتاأحياناتدعىكماأو-إيفاساعدت

النساءأكثرإحدىوأصبحتالسلطةإلىالصعودفى

زمانها.فيفمهرة

دوارتى-إيفامارياالأصليواسمها-بيرونإيفاولدت

مدينةمنبالقربتولدوسلوسببلدةفقيرةأسرةفي

الخامسةفيأيريسبوينسإلىونزحت.أيريسبولنس

عامبيرونبزوجهاوالتقت.بالتمثيللتشتغلعشرة

ولم،الصيتذائعةإذاعيةممثلةصارتعندماأم449

عاءبهاقترنتأنتلبث

بيرونأصبحولما.ام!45

أخذت،أم649عامرئيسا

ولينبينهاتصالحلقةتعمل

منوكان،العمالنقابات

نأالسياسينشاطهانتائج

للحزبنسائيافرعاأنشأت

البيروني.السياسي

عامإيفاحاولت

بيرونإيفاإلىتنضمأنأم159

نائبمنصبفينفسهابترشيحوذلكالحكومةفىزوجها

دونحائلاوقفواالعسكريينالقادةكبارأنإلاالرئيس

رئيسةزوجهاتخلفأنخشيةترشيحهامعترضينذلك

بصورةينصباعتراضهمكانوقد.الزمنبمرورللبلاد

مايومفيامرأةتصبحأنف!صةلايقبلونأنهمعلىرئيسية

إيفاوماتق.المسلحةأطقواتالأعلىوالقائدللأمةرعيمة

منعانتأنبعدام529عامفيواحدبعامذلكبعد

.السرطانمرض

دومينجو.خوان،بيرونأيضا:انظر

ام(.749-)5918دومينجوخوان،بيرون

مابينالفترةفيالأولى؟فترتينالأرجنتينجمهوريةرأس

ما739عامبدأتوالثانيةأم،559و4691عامى

فترةعسكريتمردأنهىوقد.ام749عامبوفاتهوانتهت

الأرجنتين.تركإلىاضطرهمما،أم559عامالأولىرئاسته

لها،رئيساوانتخبأم739عامبلادهإلىعاد:لكنه

واحد.عامبعدماتأنمالبثول!صنه

بجنويأم98ءعامأكتوبرمنالتامنفيبيرونولد

الثورةعقبالحكمافيأسهمشاركةأولوكانق،الأرجنتين

وقد.أم439عاميونيوفيالأرجنتينفياندلعتالتي

وزأرية.مناصبثلاثةراميرزبدروالرئيسعهدفيتولى

وزارةمنصبتقلدهإبان-الإصلاحيةبرامجهأكسبته

قوةوجدكما،العمالمساندة-الاجتماعيةوالخدمةالعمل

واليابانألمانياأيدقدبيرونوكان.الجيشمنأيضاودعما

العالميةالحربخلالوذلكالأمربادئفيوشركاؤههو

أعلنتأنبعدالوزاريمنصبهمنأقصيلذا،الثانية

،أم459مارلرفيالدولتينهاتينعلىالحربالأرجنتينا

ساعدته.أم469عامللأرجنتينوأصئرئيساعادلكنه

إلىالصعودفىبيرونديدوارتيإيفاالثانيةزوجته

.أم529آعاتوفيتثمالحينذلكفيالسلطة

منيجعلأنإلىالاولىرئاستهفترةخلالبيرونسعى

الأولىوالسمكريةوالاقتصاديةالسياسيةالقوةالأرجنتين

وقد.اللاتيسيةأمريكافى

الرقابةتشديدعلىعمل

وانتهاكالصحافةعلى

للحدلمواطنيهالمدنيةالحقوق

حدث.معارضيهنحتماطمن

الكنيسةوبينبينهشقاق

عامالكاثوليكيةالرومانية

تحدىأنبعدام559

لممبتمبروفي،الكنيسةسلطة

بيرونخوانالجيشتمردنفسهالعاممن
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الوقتابرلكومنذ.الاستقالةعلىوأجبرالبحريةوالقوات

نشطينذللواالبيروديينأتباعهأنإلاأسبانيافييعيشظل

الأرجنتينية.السياسيةالساحةفى

أواخرفيدافعةقوةالبيرونيونهؤلاءاكتعسب

وهيصين،العسالقرنمنالسبعينياتوأوائلالستينيات

الأرجنتين،فيالاقتصاديةالمشكلاتبتفاقماتسمتحقبة

العودةمن4مكتمما،وأتباعهبيرونصالحفيذلككانوقد

بأغلبيةللأرصتمأرئيساوانتخبأم739عاممظفرا

فىبيروند!بمارتنيزإيزأبلالثالثةزوجتهانتخبت.كبيرة

ما749!اميوليوفيماتولما.الرئيسنائبمنصب

رئيسةزرصمبحسيدةأولبذلكفكانت،الرئاسةفيخلفته

أقصاهاأنلبث،ماأنهإلا.الغربيالكرةنصففي!علبلد

.ام769مارلرفيالعسكريونالقادة

.ديدوارتيإيفا،بيرون،الأرجنتينأيضا:انظر

-379هـ،044-263)نيلبيروا

البيرونياالريحانأبوأحمدبنمحمد

ول!،مؤرخجغرافيفلكيرياضيفيلسوف

كتب.بغزنةوتوفي،خوارزمضواحمطإحدى

بذلكوهو،عصرهعلوممنمعروفاكان

فهر"علىالحمويياقوتاطلع.الموسوعيين

لاوعلى.ورقة06فيكانحيثمرو،

بأنمقتنعاكانأنهإلاعربيا،يكنلمالبيروني

العلملغةتكونبأنالجديرةالوحيدةاللغةهي

دإأحببالعربية"الهجو:قالأنهإليه

الاثار:البيرونيكتبأشهرومن".بالفارسية

التقاوكتبأبرزمنوهو،الحاليةالقرون

الأسطرلاصنعةفيالاستيعاب،المسعودي

المساكزمسافاتلتمحيحالأماكننهايات

مرذو)أوالعقلفيمقبولةمقولةمنللهند

التنجيم.لعشاعة

هعصرهبهاسبقعلميةلمحاتوللبيروني

الرواورغطتهثمبحرقاعيوماكانالسندوادي

محور،حولالأرضبدورانوالقول،بالتدريج

كامنتصفتسميةمنسارتونإليهذهبفيما

فيماوذلك-الهجريالخامس،الميلاديعشر

شمصأكبرفهو،البيرونيبعصر-العالمىالعلم

الوقت.ذلكفىعاشت

والمسلمين.العربعندالعلوم:أيضاانظر

بيممعاهدةام(.)963ةمعاهلى،بيرويك

*أإجبارالأولتشارلزإنجلتراملكمحاولةعلى

م(.4801

ممط.رزالخو

بيرونفي.

ماكلفي

أحديعد،

فيكتبهلى

نأمنسغم

العربيةاللغة

نعسبوقدإ

المدخمنشط

عنالباقية

المانونبمبم

تحديد،ب

ماتحقيىإ،

التفهيملآ،

بأنقولهضها

الفيضيةسب

غرابةولا،،

الحادينرن

بتاريخيتعلق

علمية!مية

قضت-ويك

علىصكتلندا

ال!نجليزيةالعبادةوأشكالالإنجليزيةالصلاةكتاباتباع

قربوالإنجليزيالأسكتلنديالجيشانتقابل.الأخرى

،قتالدونللاتفاقيةتوصلاالجانبينممثلىولكن،بيرويك

ولكنبمجيشهميسرحواأنعلىالأسكتلنديونفوافق

فيتحكمهقبولعلىحملهممنيتمكنلمتشارلز

ديانتهم.

بحرلنضابطينأصبحالأخوينالعائلةاسمليري

.المتحدةالولاياتفيمشهورين

فيوددم(.9181-1)785بيريهازاردأوليفر

ابنا،المتحدةبالولاياتايلاندرودفيكنجستونساوث

عامحربخلالببطولتهبيريواشتهر.بحريلضابط

وبريطانيا.المتحدةالولاياتبنأم281

فيولدام(.858-ام)497بيريكالبريثماثيو

51بلغوعندما،المتحدةبالولاياتآيلاندرودفينيوبورت

قيادةتحتبحرياصفضابطريفينج،باسمفينةالتحقعاما

أخيه.

أبحرحيثبمالدوليةللتجارةاليابانموانئبيريفتح

في8طوكيوخليجإلىالأمريكيللأمعطولسفنبأول

ام854عاماليابانمعمعاهدةوعقد.ام853يوليو

اليابانية.المياهفيالأمريكيةوالممتلكاتالتجارةلحماية

ام(.029-)1856أدوينروبرت،بيرى

القطبمنطقةفيالرحالةأشهرمنيعدآمريكىمكتشف

وقام.الشماليالقطبباكتشافهاشتهروقد،الشمالي

(أم)886جرينلاندإلىأولاهارحلاتبعدةأيضا

أنهادعىالذيالشمالىالقطبإلىرحلاتوثلاث

أنمنالرغموعلىأم،909أبريل6فيإليهوصل

دراسةأنإلا،دعواهعارضوا!دالتارلعلماءبعض

عامفيجيوغرافيكالناشونالمنبتكليفأعدت

إلىرحلتهفىبيريأقامهمعسكراخرأنأثبتتام989

ثمانيةنحوإد!الشماليالقطبعنيبعديكنلمالقطب

فقط.كيلومترات

الفيتامين)الفيتامينات(،التغذيةانظر:.الييرددوكسين

(.المركبب)فيتامين

الأدب،نيلأسبااان!:بليتو.،لدوسجابيريز

(.الميلاديعشرالتاسع)القرد

.(-ام)012خافيركويار،ديبيريز

الأملهيئةالخامسالعامالأمينصاربيرومندبلوماسي

النمساويفالدهايملكورتخلفا،أم829عامالمتحدة
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أولوهو.سنواتعضرلمدةقبلهالمنصبهذافيبقيالذي

هذافىبقيوقد،اللاتينيةأمريكامنالمتحدةللأمعامأمين

ممهتسلمهاح!تأم299عامانتهتالفترتينالمنصب

غالى.لطرسالدكتورالمصريالسياصي

بيرو،عاصمةليمامدينةصي!ويارديبيريزولد

الجامعةمنأغانونافيجامعيةشهادةعلىوحصل

فيأحملباوالتحق.أم439عامليمافيالكاثوليكية

التاليالعامفيالخارجيةبوزارةالدبلوماسىالحقل

سويسرامنكلفيلبلادهسفيرابيريزعملوقد.مبالثرة

بلادهعينتهثم.السابقالسوفييتيوالاتحادوفنزويلا

وبدأ.أم719عامالمتحدةالأمفيلهامفوضامندوبا

وهي؟أمء79عامالمتحدةالأمسكرتاريةفييعمل

للمنظمةاليوميةوالشؤولىالمهامتتولىالتيالسكرتارية

مسؤوأسيةعاتقهعلىأخذعاماأميناأصبحوعندما.الدولية

فيأضشاطاجمكانكما،الإداريأدائهاترقية

والنزاعأ!همراعابشأنتعقدكاتانتيالمفاوضات

وأمري!!اأفغانستادمنكلشىقائماكانالذيالمسلح

كما.والخلئالعربىالفوكلاندوجزروقبرصالوسطى

بينرحاهادارتالتيالحربفيهدنةعقدعلىساعد

.والعراقإيران

.المتحدةالأمأيضا:انظر

رئيساانتخب(.-أم229)شمعونييريز،

أكتوبرإلىأم489عامسبتمبرمنإسرائيللوزراء

مارسحتىللوزراءرئامشهفترةنهايةمنذوأصبحأم،869

مرةأطوزراءرئيساأصبحثم.الوزراءلرئيسنائباأم099

وعندما.أم69!يونيوحتىأم599نوفمبرفىأخرى

دوراأدى،رابينحكومةفيللخارجيةوزيرابيريزكان

التحريرومنظمةإسرائيلبينالسلاممباحثاتفيمهما

ياسرمعمشاركةبيريزحاز،أم499عاموفي.الفلسطينية

فيلجهودهمللسلامنوبلجائزةرابنوإسحقعرفات

الأومعط.الشرقمنطقةفىالسلامبسصأ

رئيسابيريزأصبح

الحكومةفيللوزراء

:+صممىتش!طتالتيالاشلا!جة

وكتلةالعملحزب

كا!الانتخاباتعقبالليكود

ط--7وقد.ام849!عبتمبرفى

-خ-7---!تشكيلإلىالحزباناضطر

بة-!فشلأنبعدالحكومةهذه

الحصولفيحزبأي

بيريزشمعونال!نتخاباتفيأغلبيةعلى

قضىشهرا،ء.لمدةالحكومةهذهواستمرت،الرلمانية

وهوالعملحزبرئيسيكونأنالحزبينبينالاتفاق

رئيسيكونبينماشهرا،25لمدةللوزراءرئيسابيريز

نأعلى،للخارجيةووزيراللرئيسنائباال!سود!ضلة

فىأيبمالأولىالمدةانقضاءلعدأدوارهماتستبدل

.م6891أكتوبر

القواتبسحبللوزراءرئيممئابوصفهليريزتعهد

إبانأم829عاملبنانمعظماحتلتالتي-الإسرائيلية

فقدبمبالفعلذلكوتحقق،الحكمعلىاللي!صدكتلةسيطرة

احتلتهاالتياللبنانيةالأراضيكلمنإسرائيلانعمحبت

الحدودطولعلىتقعالتىالامنىالحزاممنطقةعدافيما

المحتلة.فلسلإنمع

شهرفىالجديدةأنبرلمانيةالانتخاباتأجريتعندما

نأالأحزابمنأييتمكنلم،أم889عاممننوفمبر

السابقة-الانتخاباتفىحدثكماتماما-بأغلبيةيحف!!

حكومةوالليكود،العمل،الرئيسيانالحزبانش!س!!أ!ذا

ظلبينماالوزراء،رئاسةشاميرفيهاتولىجديدةائتلافية

الائتلافأنإلا.لل!اليةووزيراالوزراءشئيسئبانابيريز

منبيريزاستقال،ثمومنأم،099مارسفيانهار

الصغيرةوالأحزابالليكودكتلةكونتوهنا.منصبيه

فيهاصارنفسهالعاممنيونيوفىائتلافيةحكومةالأخرى

انتخاباتأعقابوفى.العمللحزبرئيساتمامير

إسحقحكومةفيللخارجيةوزيرابيريزعين،أم299

بوساطةرابينأكتيلوعندماشامير.خلفالذيراب!ت

صارأم599نوفمبرمنالرالغفييهودييمييفمتص!إ

أولفىقاسيةهزيمةليريزتلقىللوزراء.رئيسابيريز

نتنياهوبنيامينمنالوزراءرئيسلمنصمبمباشرةانتخابات

.أم699مايوفىالليكودكتلةزعيم

مقربةتمكللىالتىالصغيرةفيشنفوبلدةفيبيريزولد

إلابولندا،منجزءاحينذاكوكانت،مينسكمدينةمن

عائلتهوكانتسابقا.السوفييشالاتحادإلىضمتأنها

خلالالاسمهذابتغييرقامأنهإلأبيرسكياسمتحمل

فلسطينإلىأسرتهمعهاجرثم،القرنهذامنالرابعالعقد

فينشطاعضوابيريزأصبحبعدوفيما.أم349عام

فلسطينفيإسرائيلقيامإلىأدتالتيالصهيونيةالحركة

أوأمرهأصدرللوزراءرئاستهفترةوخلال.أم489عام

أكتوبرفيتونسفىالفلسطينيةاضحريرامنظمةمقربقصف

حوالياستشهادالقصفذلكعننجموقدام859عام

أكبر.أعدأدوجرحالمدني!تمنخمسين

ليرأسام059عامالمتحدةالولاياتإلىبيريزأرسل

بهاإقامتهأثناءوالتحق،هناكالدفاعوزارةملحقمكتب

عادثموهارفارد،نيويوركجامعتيمنك!!فىبالدراسة
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.أم529عام(المحتلة)فلسطينإسرائيلإلى

الثلافيللعدوانللتخطيطمباشر،بشكلبيريز

بريطابفيهشاركتالذيام569عام

وإسرائيل.

منذءالإسرائيليالكنيمستفيبيريزعمل

ما689عامالعملحزبإنشاءفىوساعد

حكوميةامناصبوتقلدأم749عامالحزب

عاكلمابينالفترةفيللدفاعوزيراعمل

.أم779و

لأم5391-2681)هنري،ينيبير

تاليالسبعةبمجلداتهمشهوروهو.بلجيكي

درافيبيرينيتخصصام(.091-329)0

هـخصوصا،الوسطىللقرونالاقتصادي

بأهميضبيرينيأعمالوتشتهر،الوسطى

الأفكامعتتعارضماوغالبا،الجريئةوتفسيراتها

)2591الوسطىالقرونمدنوأصئثتاباه

لاالتقليديةالكتبمنأم(،)379وشارلمان

بشكلوقراءتهماتتمألانوحتى،التاريخية

القا!نظريتهوشارلمانمحمدكتابهفيبيرينى

تعودلالقديموالعالمالرومانيةالإمبراطورية

الألمانية.الغزواتمنأكثراللإسلامية

كاذببلجيكا،فيرفيربيفيبيرينيولد

إلرأم886عاممنغنتبجامعةالتاريخ

استخدبدونأوروباتاريخبيرينىكتب

الألمانقبلمنسمجنهفترةخلالمدونات

الأولى.العالمية

برجمبجرستشتهرقديمةإيطاليةمدينةلدرا

سكانهاعدديبلغ.المائلبيزابرجانظر:

جاهبيزاوفيأرنو.نهرضفتىعلىوتقع.نسمة

أسصالجميلةللفنونوأكاديمية،أم343سنة

ذارفإنهاصناعيا،مركزاتعتبرالمدينةأنومع

جافيهولدالذيالبيتأنالمعروفومن.قيمة

بيزا.في

كرشاوقد

مصرعلى

وفرنساا

مأ959ام

هذاوتزعم

كما،!ثيرة

مأ749صط

ا.مؤرخ

بلجيكابخ

التاريخسة

القرونلىن

العلميةيا

التقليدية.ر

محمدم(؟

شفسيرات

وض!-اصئ.

نهايةبانلمة

!توحات

فيأستاذا

.م0391

وأكتبثم

الحربفى

الرخامي.ثا

433،401

تأسمشمامحة

.نابليونها

فنيةثروةت

موجوداجليو

الإيطاليةعيزامدينةفىانعقدبيزامجلس!ى.ليرا،

وهوالكبير،الكنسيالانشقاقيحللكىأم904عام

الغربية.نيةالنصرالكنيسةداخلحدثالذيالانشقاق

بعدبابوينانتخابتمعندماأم378عامالانشقاقوبدأ

ولاءلإهمادوادعىعشر،الحاديجريجوريالباباوفاة

ألكسندروانتصبالبابوينكلابيزامجلسوعزل.الكنيسة

عنالتنازلالبابوأنورفضالبابا.منصبفيالخامس

رئاسةيدعونبابواتثلاثةهناكأصبحوعليهادعائهما،

فيكونستانزمجلساجتمعام417عاموفي.الكنيسة

منصبفيالخامسمارتينوانتخبالالمانيةكونستانز

الثالثواستقالالأولينالبابوينالمجلسعزلكماالبابا،

الشكلية.الناحيةمنالانشقاقمارتنانتخابوأنهى

الكاثوليكية.الرومانيةالكنيسةالبابابمأيضا:انظر

منأم(.154-1)478فرانسيسكوبيزارو،

فىالإنكاإمبراطوريةعلىانتصاراتهفتحت.الأمحبانالغزأة

الجنوبية.أمريكاأكلبلاستعمارأسبانياأمامالطريقبيرو

وكانبأسبانيا،تروهيليو،فيبيزاروولد.الأولىحياته

قام،شرعيغيرابنوهو.مشاةلكتيبةملكياقائداوالده

أبدا.القراءةيتعلململذلك،بتربيتهالفقراءوالدتهأقارب

عالق.الغربيةالهندجزرإلىبيزاروذهبأم205عامفي

الجديد.العالمفيالرئيسيةالأسبانيةالقاعدةهسبانيولا،في

الهندبجزريقيمكانالذيعمهمنالمساعدةتلقىوربما

الغربية.

ما905عامهسبانيولابيزاروغادر.الأولىالحملات

أمريكالشماليالكاريبيالساحلاكتشاففىللاشتراك

نونيزفاسكولدىخدم.الوسطىأمريكاوجنوبيالجنوبية

مضيقعبربالبوازحفعندماملازمينرئيسبالبوادي

سنواتستبعد.ام513عامالهادئالمحيطإلىبنما

الجموبية.أمريكاغربفيالإلكاإمبراطوريةهزمفرانسيسكويزارو

كاجامعركةفيأتاهوالباالإنكابحاكمإمساكهالصورةهذهتوضح

.أم532عامفيالمشهورةماركا
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لإمبراطوريةالأممباليالاحتلالإلىأدتالعسكريةبيزاروحملات

مدالإسراطوريةعنيبحتأحدقدليزارووكاد.ام533عامالإنكا

اححث.اسأربسنواتبعدليروفيوجدهاوأحيرا.أم452

.الهادئالمحيطساح!علىبنمامدينةالأسبانيونأسس

فيها.اسسلطةاأصحابومنأغنيائهاأغنىمنبيزاروكان

عنتردهمالتىبالتقاريرمهتمينبنمافىالأسبانيونوأصبح

،م4521عامفى.الجنوبإلىتقعللهنودغنيةإ!راطورية

للبحثحملاتمجموعةضمنالأولىالحملةبيزأروبدأ

اللإمبراطورية.هذهعن

ألماجرو،ديدييجويدعىآخر،أسبانىبيزاروساعد

بيزاروقاد.الحملةلأعمالمديراأسساسيةبصمفةخدم

أعاقتالبدايةفي.الهادئالمحيطساحلجنوبيالحملة

اكتشافعنالبحارةالطقسورداءةالهنودهجمات

بيرو.ألانيدعىفيماتتمركزكانتالتىالإمبراطورية

أوائلأوام527عامهدفهإلىأخيرابيزارووصل

.أم528

وجودعلىأكيدادليلابيزارورأىبيرو.احتلال

إلىالفورعلىفعادبيرو.فىالأخرىوالثرواتالذه!

فىبيرو.علىحاكماالأولشسارلزالملكوعينهأسبانيا،

نحوومعهبنمامدينةمنبيزاروأبحرام،531عام

عامالإكوادورالانيسمىفيماونزلوارجلا.081

شماليفيبيورا()الآنميغيلسانأسسواام،532

جمعحيثكاجاماركا،إلىبيزاروزحفبعدهابيرو.

مفاجئهجوموفبم.قواتهأتاهوالباالإنكاحاكم

بيزارورجالأمسكالبنادقمنوقليلوالخيولبالسيوف

الأسبانوتعهدالإنكا.منالالافوقتلوابأتاهوالبا

الضخمة.اشثرواتمقابلفيأتاهوالباحياةعلىبالإبقاء

بالذهبغنيةكانتبيرولانالفديةعلىالإنكاووافقت

فىولكنأمريكا.فياخرمكانأيمنأكثروالفضة

الأسبانأعدمضخما،كنزاتسلمهمبعد،م5331عام

العاصمة،كسكوإلىجنوبابيزاروتقدمبعدهاأتاهوالبا.

عامأواخرالمدينةعلىالغزاةواستولىللإنكا.الجبلية

.ام533

مدينةبيزاروأسسأم،535عامفي.حياتهأواخر

لبيرو،حاكماكانعندمابيرو.عاصمةوجعلهاايما

تعدينفيالمستوطنونبدأ.الأسبانمنالكثيراستوطنها

.مدنعدةبناءفىوشرعواوالفضةأتهبا

فتوحاتهالاستكمالقاعدةبيروأسبانيااستخدمت

الجنوبية.أمريكامنتبقىماالأغلب

عشرالسادسالقرنمنالثلاثينياتأوأخرفي

حكمحولوألماجروبيزاروبيننزاعنشأ،الميلادي

الحربنشوبإلىأدىمماكسكوحولتقعالتيالمنطقة

وقامت،ام538عامفيبيزاروقواتنجحتبينهما،

ألماجروأبناءأنصارقام،م1451عامفىألماجرو.ياعدام

بيزارو.بقتل

بيرو.الإنكا،أيضا:انظر

كان؟(.م4131-؟421)8جيولمحاليبيزانو،

نحاتابيزانو،نيكولاوالدهوكانإيطالئا.ومعماريانخاتا

والفنالفرنسىالقوطيالفننمطيبتوحيدمعاقاماأيضا.

النهضةفنانيعلىأثرتأعمالفىالقديمالرومانى

الإيطالية.

سانتبكنيسةأم(103)السدأسىالوعظمنبريعتبر

المنبرزخرفةتمتلقد.جيوفانيرائعةبيستويافىأندريا

عيسىالمسيحبحياةتتعلقأحداثاتصورلوحاتبخمس

فيالقوطىالأثراللوحاتوتوضح(،السلام)عليه

أدائها.فىالعاطفىوالطالغالمثيرةتركيباتها

فيوبدأبيزا.فىمولوداجيوفانييكونأنيحتمل

منبرعملفيوالدهمع،أمء26عامحواليعملهممارسة

بأنالفنونمؤرخيمنالكثيرونيعتقدسينا.كاتدرائيةفي

تدمجالتيالكاتدرائيةواجهةبتصميممؤخراقامجيوفاني

.الأولالرومانسكمعقوطيةعناصر

النحت.:أيضاانظر

نحات.م؟(7821-؟0121)ئدكولابيرالو،

نيكولانحتاتخذ.مثلهنحاتاجيوفانيابنهوكان،إيطالي

الكلاسيكيالنمطالكنائعم!،منابرعلىخاصةبيزانو،

النهضة.عصرسبقالذي

وبعدهاإيطاليا،بجنوببيزأنوميلاديكونأنيحتمل

الجوانبالسداسيالمنبرهيالفنيةورائعتهبيزا.إلىانتقل

بيزا.بابويةفى1(26)0

مستخدما،اللوحاتعلىهادئوقارذاتمناظرنقش

بيزانوأنهى.الرومانيةالاثارمنامشلهمهاوتفاصيلأشكالآ

!سلباتا!االمح!أبه!لأ"-!6!ححضا6خ!ص6عثسبعط

خهل!ا2246ه

،!جالوجريرةءأ-الاحص

حلاخروأد172مبطسارأالأصا

128لإ**أ3الجنوبيةسص!!!-صصسلمكالأأمريكا

حوسلوسيس!)لبورا

إمبراطور
نثمبلانخكالأ

كم15350005وحد!:ح!كسكو



لكاتاالجوانبثمانيكبيرامنبراام268في

*إأكثرمناظربتقديمالعملهذافيبيزانوقام

السابقة.منحوتاتهمنبالحيويةوامتلاء

البارالنحتبمجيوفانيبيزانو،:أيضاانظر

بالجواروالحيواناتالطورقنصفنالييزرة

الذيالشخصعلىويطلق.البذدرةأحيانا

!وكانتوالبيزرةالبازيار.اسمالفنمنالنوع

ووجهاءوالأمراءوالسلاطينالملوكبهاشغف

علىالفنهذابدأوقد.الشرقأوالغربفي

الصيضعرفهافقد.الغربإلىمنهوانتقلالشرق

لدىترسخوقد.عام3و...منأكثرمنذ

والشبالبزاةالقنصمارسمنأولأنالماضي

ورمنوأول،العرببالصقورقنصمنوأول

أعج!"البازيقولهمجاءثمومن،المغربأهل

وقالو".والفتيانللصعاليكوالكلابعربي

ضاريا(ليكونللصيدالجارح)دربضرى

ؤوردوقدثور.بنمعاويةبنالحارثالعرب

-اتعليميعرفونكانواالعربأنإلىيشير

علمتماوما):تعالىقولهوذلك،الإسلام

(.الجوارحمؤدب.)المكلب،4:المائدةمكلبين!

مضبمراحلالجوارحتدريبيمر.الترويض

رأل!علىقناعيوضعماوعادةومثابرةصبرا

مغطات!عيناهتبقىبحيث،ترويضهالمرادالصقر

لاعلىويحملساكنا،الجارحيجعلأنشأنه

دستبازيدهعلىالبازيارويضع،متقطعةطويلة

الجلد(.

عاتمارسبالصقورالقنصرياضة.للقنصالاستعداد

مجموءوأمامهمالقنصرحلةفيالانطلاققبلالقناصين

سينا.+رائية

وتماسكاإرة

ح!.وتسمى

هذايمارسإ

هوايةتزالل!

سواءالقوم

فيالأغلب

والفرسيون

فيالعربإ

،الروماهين؟

بالعقبانلى

والصقر،ي

منأولإنا

منالصقور

ماالقرآنئي

قبللوار!

الجوارح!ن

تتطلب!لفة

وأ!ا.السا
-ر.ط

منوهذا،ن

فتراتعاعد

من)قفازاا

لم!ك!

المستوياتكلى

الجوارخ!.منثة

435البيزرة

وهـإطلاقه.يحينصبالقماعمغطاتينتظلانالصقرعينا

لاحتىومغلقةمغطاةنوافذهاغرفةفىالطائريوضع

للبحثدفعهويمكن،الشمسشروقعندالنورإليهايدخل

بريشه،مخالبهأوساقيهبمداعبةالغرفةداخلالطعامعن

البازياريصفرصفارةوتستخدم.لهالطعاميقربثمومن

يربطحتىلطعامهالطائرابتلاعأثناءخافتبصوتفيها

ويبقى.بالمرانذلكعلىفيتعودأكلهولحظةالصفارةبين

ويزاحتدريجيا،بدخولهاللضوءيسمحأيامعدةالغرفةفي

منبالليلإخراجهويمكنرويدا،رويداوجههعنالغطاء

منمجموعةاليسرىالصورةفي.العربىوالمضبالعرقيابئيرةفي

د-!-لا،
-



(الرأس)أديضالأصلعالنسر

المهجنلصقرا

الحرالموعمنصقر

العشديصعيرهمعالغقاب

الححيحقلوعم!صقر



الصغيرالأسفعالعقاب

الشاهين

العصافيربالثق

واصغيرةأجراستوضعوقد.المدربلسيطرةخضوع

إذامكانهإلىللاهتداءالطائرعلىبالراديوإرسالأجهزة

حركتهمنتحدالبازيأرجلعلىشرائطتربطكمافقد.

)مجثمةالكندرةفوقأوالبازياريدفىيكونعندما

الطائر(.

فصيلةإلىالجوارحالطيورتنتمي.الجوارحأنواع

حيثمنكبيرا،اختلافابينهافيماوتختلفالصقريات،

ومن.العامةوالصفاتالصيدوأساليبواللونالشكل

الأسمركالنسرالنسور،مجموعةأ-الجوارحفئات

الجوارحجملةمنيعدونهاالعربيكنولم،والرخم

وغالب،الندرةفيإلاتقنصولاتصيدلانهاالضواري

لهاوليص!،الارضوهواموالحشراتالميتةمنطعامها

الضوأري.الجوارحكمنسر(اللحمبهينسر)منقارمنسر

العسل،كصقر،الحوامةالصقورمجموعة2-

مجموعة3-والسقاوة،الحواموالصقر،والحميمق

الأسمإلكبيروالعقابالذهبيكالعقاب،العقبان

والحدأةالسوداءالحدأةومنهاالحدايا،مجموعة-4

العصافيرباشقمثلالبواشق،مجموعة5-الحمراء

ومرزةالبطائحمرزةمثلالمرز،مجموعة6-والبازي

وصقرالحرالصقرمثلالصقور،مجموعة7-الدجاج

ماإذاجداقليلاالعالمفيالصقرياتعددويعد.الغزال

.الأخرىالطيوربعددقورن

،فئاتأربعإلىالصقورتقسم،الجودةحيثمن

والجسمالطويلةالأجنحةذوالجيريمقدمتهافييأتي

الأجنحةذوالصدعالثانيةالمرتبةفىويأقطالصغير،

منالبازأوالصقرسواءالنوعانهذانويعد،القصيرة

الطرانفيبسرعتهمايمتازانلأنهماالأنواعأفضل

الحوامالبازالثالثةالمرتبةفىويأتى.الانقضاضوحركة

الأحمراللونعليهويغلبقويتانساقانوله،الجراحأو

.الأرصبقاشديعرفالرابعوالنوع،وأكتافهذيلهفى

بئالبازأسواقأكبرمنعديدةلقروندمشقوكانت

.المدرب

منأولكانتالأمبأيالجزميمكنلا.تماريخيةنبذة

الفنهذاأنالثابتمنلكن.بالجوارحالصيدإلىاهتدى

علىالإنسانمإعتمادظهرتبدائيةمهارةشكلعلىبدأ

صارتأنإلىالمهارةهذهارتقتثمللرزقمصدراالصيد
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.الأخرىالأمامنوغيره!االعربعندبذاتهقائمافنا

فنالوصفهالفنهذامارسمنأغلبأنالمصمادروتذكر

هذاوبازدهاروالوجهاء.والأمراءوالعسلاط!تالخلفاءومتعة

المدرب!تحرففنشأت،بهالمتعلقةالحرفازدهرت،الفن

كالكمةالبيزرةبئأدواتشىيعملونالذينوالبائع!ت

أجازيار(ا)جرابوالخريطة،والدمئتبانالصقر(،)برقع

وغيرها.وال!جراس

لفقاتإلىأ!يقاإنهحتىالهوايةهذهتكاليفارتفعت

درهم000.005المتوكلعهدفيبلغتوالبيازرةالبيزرة

دينار000.05الفاطمبنالخلفاءبعضوعندالسنةفي

البلدانمنآخردونبلدعلىأغناهذايقتصرولملسنويا.

وأصبحت،الأندلسللادإلىالشرقأقصىمنالعربية

المشرلىأهلسماهماذلكمن،وقواعدهأصولهالفنلهذا

رئيعرعليهايشرفخطةالأندأصسيونسماهماأوالزمام

خاصةأحياءأطبيازرةكانتكماش!صار،أميرأوالبيازرة

حارةمصروشىالبيازينأحياءتسمىالأندلسففى،بهم

البيازرة.

أغن،اهذافيالمؤلفاتمنالعديدالعربصنص

ورديئهاوجيدهاوأجناسهاوألوانهاالجوارحأصنافتناوأت

وعلاجهاوأمراضهاوطبائعهامنهانوعكلوتضرية

كتابالبيزرةفنعنكتبماجملةومنوإضمارها.

هـ،576)حوافيالبلديالرحمنلعبدالبيزرةفىالكافى

المنصوريوالبازياراللهلعبدالجوارخوكتابأم(018

يشيرماأفضلمنولعلأم(.247هـ،)645البيزرةفي

أممافىاشيأجلدياقولالفنونمنالضربهذارقيإلى

طأ!اأ!دحياإلايفهمهلادقيقعلمالجوارح)مداراة

ومنوالعظماء،أص!توالسلاالملوكآدابمنوهو،اللبيب

الكتبومنومفاخرهم(.راحتهموأكبرلذاتهمأعظم

للشيخبالصقورالصيدرياضةكتابالفنهدافيالحديثة

.نهيانآلزايد

"لباأ

الحرالصقر

الحوامالصقر

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

الصيد

العقاب

السر

فلاصم(.6481-781)4فلهلمريكفريلىبيزل،

الرياضيةالدلالاتمنطائفةدرس،ألمانىرياضياتوعالم

فيلكثافةوتستخدم،بيزلدلالاتباسمال!نتعرف

المنظوراختلافقياسبنشرقاممنأولبيزلويعدالفيزياء.

الأرضأنعلىبرهنالطريقةوبهذه.النجوممواقعفي

بألمانيا.بمندنبيزلولدتدور.

أكمابعدتعكلىأسكتدنداعربفيمدينةيدرلي

وتعتبر.نسمة4743202السكانعددجلاسجو.من

كانتالتيالخططةالشالاتبصناعةتشتهرمدينةأكبر

بيزليأنوالمعروف.الميلاديعشرالتاسعالقرنفيتنتجها

والنقشالتخطيطيحاكىالذيللتصميمااسماهو

.الشالاتتلكفياطستخدم

أيرلندافيوزير(.-ام26)6إيان،بيرلي

أيرلندااعتبارالمتشددتأسدهخلالمناشتهرالشمالية

الأحزابانظر:.المتحدةللمم!صةتابعةمحافظةأسشماليةا

الاتحادية.

ساوثوكليةباليمينامدارسفيتعليمهبيزلىتلقى

وقد.بلفاستفيالنصرانيةالإهوتاوكليةالإنجيليةيلرلي

وزيراذلكبعدليصبحأم469عامكاهنابيزلييت

فىوسيطاتم،الحرةالمشيخيةالتذكاريةالشهداءل!صيسة

.ام519عامالحرةالمشيخيةألستركنيسة

أنتريملشمالالبريطانىاكبرلمانفىعضواأصئبيزلي

الشماليةأيرلندابرلمانفىعملكماأم،079عام

التشريعيةالجمعيةوفي،ام729-0791)محتورمونت(

المؤتمروفى،أم749-7391الشماليةلأيرلندا

أصبحأم979عاموفي.أم759-7491الدممتوري

ال!وروجما.البرلمانفيعضوا

السلطةتقاسممعارضىأقوىمنواحدابيزلىيعتبر

عامففى.الشماليةأيرلندافىوالكاثوليكالبروتستانتبين

الحزبوهومتشدد،سياسيحزبأولأنشأأم،719

إضراباساند،أم749عاموفي.الاتحاديأرريمقراطىا

أيرلندافيفوكنرلبريانالتنفيذيةبالسلطةأطاحتستانتيابرر

البريطانيةالحكومتانوشطأم859عاموفي.أصشماليةا

فياستشاريةحقوقاالأخيرةبمقتضاهتمنحاتفاقاوالأيرلندية

علىكانبيزكطأنغير.الشماليةأيرلنداسياساتبعض

.الاتفاقمعارضيرأس

لإمبراطوريةا،تاريحية()سدةإسطنبول:نظرا.وو!

البيزنطية.

الفنيالأسدوبهوالبيزنصالف!.الفنالبيزئطي،

السادسالقرنبدايةمنذبيزنطةفيظهرالذيالمميز

عندمام،033عامالبيزنطةالإمبراطوريةظهرت.الميلادي

للإمبراطوريةعاصمةبيزنطةأعبيراتإقسصص!!اتحذ

القسطنطينية.باسمهبعدفيماوسميت.الرومانية

عامالأترأكفتحهاأنإلىالاسمهذاتحملواستمرت

الاسمإلىالقسطنطنيةمناسمهاوتغيرأم453هـ،857

بلغارياتشملالإمبراطوريةهذهوكانت.إسطخبولالحالي
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فياوغوسلاوة(بقالمسا)لسوفييتيادتحالاواليايطاوإنيالماوأ

نيا.سباوأ(بقاسا)

القرنبدايةمنذلبيزنطةمميزفنيأسلوبهناكوصار

تميزوقد.الإمبراطوريةارجاءبقيةفيوانتشر،السادس

للقبابالبدي!،بالزخارفبالاهتمايمالأسلوبهذا

تصوراالتيالزاهيةالالوانذاتوبالجداريات

البيزنطية4الففالأعمالوكانت.العظيمةالشخصيات

الذيا!تمديمالإغريقيالأسلوب-ا:بألمملوبينمتأثرة

2.الل!!عةويقلدبالمنظور،ويهتم،الواقعيجسد

وعدمالت!عليحيتعمدالذيالأولالنصرانيالأسلوب

الإيحاءمننوعايعطيهحتى،المرسومللشكلالتجسيم

الروحي.

يكونبأنالبيزنطم،العمارةفناتسم.العمارةفن

أما،زتخارفأيمنومجردا،الخارجمنبسيطاالمبنى

المناظرتث!لعديدةفنيةبأعمالمزينافكانالداخل

الجميلة.الفنيةوالأشكالالطيعية

الأعمالاندثررتوالفسيفساء.الجصيالتصويرفن

الأولنطيابيالعصرإلىتنتميالتيوالفسيفسائيةالجصية

الكبيرالخا"فهواندثارهاوسبب.التاسعالقرنقبلأي

تعرضكانتالتيالصورحولالنصارىبيننشأالذي

المجموعةتعمل!وقد.والقديسينالإلهوتصور،بالكنائس

داخلتدهـيرهاعلىالصورهذهمثلوجودعارضتالتى

عرضعلىبالموافقةاتفاقإلىتوصلواثم.الكناشجميع

الأعمال،أغلىفإنولذام843عامالصورهذهمثل

التيهيحاعياالموجودةالبيزنطةوالفسيفسائيةالجصية

التاريخ.هذابعدنفذت

أفسيفساءاإلىإضافة.الأخرىالبيزنطيةالفنون

منأخرىأنواكا،البيزنطونمارسفقد،الجصيوالتصوير

إضافةالكتبزخرفةوتشمل،كبيرةلوحاتتشملالفنون

المنحوتاتاكالمنسوجاتالأخرىالفنيةالأعمالإلى

وتفضيضها.الكتبوتذهيب،العاجية

الموسوعةفىصلةذاتمقالات

الرومااسكىالعمارةفنالبيزنطيةالإمبراطورية

الشرقيةاصسيةالأرثوذالكناشصودياأيا

الأيقوناتمحطمالتشكيلىالتصوير

بسالملالعمارةا

الفسيفساء

بيانوأم(.ء،زف869-091)4الكوت،بيري

فيكبيرةشهرةأصاب،الموسيقيةللفرقوقائدأمريكي

مهمةش!ضصيةبوصفهعشرالتالممعالقرنثلاثينياتأواخر

وقد.السوينجموسيقىفىوذلكالجاز،موسيقىعصرفي

هامةمكانةبيزياكتسب

الجازمولمميقىتاريخفي

البسيطأسلوبهبسبب

علىالعزففيالمنطلق

غيرالترتيبوكذلكالبيانو،

للفرقةالمتزمتوغيرالرسمى

،سنواتولعدة.الموسيقية

الموسيقيةبيزيفرقةظلت

بيزيالكونتالإيقاعاتمنقطاعاتمثل

بيزي:منتتكونالمشهورة

الباصوولتربئكلى،الطولعلىجونزجوالبيانو،على

هؤلاءابتدعالجيتار.علىجرينوفريديالأجهر()الكمان

البوبموسيقىفيكبيراتأثيراأثرخفيفاإيقاعاالموسيقيون

أربعينياتفيسائدةكانتالتيالهادئةالجازوموسيقى

.الميلاديالعشرينالقرن

عليهوأطلق.نيوجيرسى،ردبانكفىبيزيوليمولد

فارساباعتبارهالفنيةحياتهبدايةفيكونتلقب

بنيبفرقةبيزيالتحق،أم929عاموفى.للأسطوانات

عامالموسيقيةفرقتهكونثم،سيتىبكنساسموتين

هاموندجونالجازناقدسمع،العامنفسوفى.أم359

بإجراءفقام،الإذاعةطريقعنالموسيقيةبيزيفرقةأداء

وبحلولنيويوركمدينةإلىوأخذهاالفرقةلتولمميعترتيبات

قدالموسيقيةبيزيكونتفرقةصيتكانام،939عام

العالم.أنحاءمنكثيرفىذاع

المنفردينالعازفينمنكثيرمإلفرقةعملوقد

وهرشليونجليسترالسكسفونعازفامنهم،المرموقين

،أديسونوهاري،كليتونبالكالبوقوعازفاإيفانز،

وفيرشمئ.جي!والمطربولز،ديكي،الترمبونوعازف

اشتهرتللموسيقىجديدةفرقةبيزيكونام،519عام

سيرتهنشرتوقد.المنفردينعازفيهامنأكثربمقطوعاتها

وفاته.بعدأم869عامالذاتية

كتكلفىوتستخدم.الأسبانيالنقدوحدةالبدزددا

القطرذلكأندوراوفيلها،الخاضعةوالمناطقأمسبانيا

وفرنسا.أمسبانيابينيقعالذيالبرانسجبالفىالصغير

الموجودالنقشوكانسنتيمو.1..منتتكونوالبيزيتا

الوجهوعلىوجه،علىالملكرأسهوالقديمةالبيزيتاعلى

فيماصكتالتىالعملاتأما.الأسبانيالنبالةشعارالاخر

صورةأوالقمحسنابلمنحزمةعليهانقشتفقدبعد

وهناكالجليون،المسمىالقديمالأسبانيالشراعيالمركب

والخمسوالبيزيتتين،،الواحدةالبيزيتافئاتمنفضيةعملة

،ام379عامالنحاسمعدنمنالبيزيتاوصكت.بيزيتات
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الأسباىالسمدوحدةاليزيتا

والبرونز.الألومنيوممنخليطمنذلكبعدصكتثم

النقود.انظر:البيزيتا،قيمةلمعرفة

شعبىحاكم..م(ق725-؟)بيريستراتوس

بماءمثلعامةبرامبنعمالفىالفقراءاستخدملأثينا.

بيزيستراتوسعهدعلىالأثينيونأطلقوالنوافير.المعابد

حصل.العادأ!حكمهبسببوذلكالذهبعصر

عائلةهـل!ش،.مق056عامالسلطهةعلىبيزيستراتوس

ذهب..مق556عامالمدينةفيتحكمتالكميوند

منثروةوكسب،ألمجاورةمقدونيامدينةإلىبيزيستراتوس

)المرتزقة(.المؤجرينالجنودمنجيشاوشكل،التعدين

حتىوحكمها،.مق546عامأثينامدينةقواتهاحتلت

منأولوهو.والفنانينالمؤلف!تبيزيستراتوسشجع.وفاته

هومر.أشعاربجمعأمر

المكتبة.:أيضانظرا

لفمض.(م83815781)جورج،يهبيز

وصفهاانتيام875سنةكارمنأوبراكتب،موسيقي

انتقدت.الوقتذلكفىأوبراأشهربأنهاالموسيقيينبعض

الأمر.بدايةفىشمديداانتقاداالعارمالحبقصةالأوبراهذه

خشبةعلىملائمغيركانالقتلمنظرإن:الناقدونوقال

مثيرةوشعخصياتها،خليعةبأنهاالقصةووصفوا،المسرح

شخصياتابتدعقدبيزيهأنيدركوالملكنهمللاشمئزاز.

ألف.المعتادةالأوبراأنواعفىالمتبعالنظامبخلاف،حيوية

للمؤلفأقصوصةنمطعلىكطرمنأوبراجصرجبيزيه

ميريمي.بروسبرالفرنسي

باريسمعهدفيطالباوأصبحباريسفيبيزيهولد

أ!اشرةابلوغهقبيل)الكونسرفتوار(اهـحيةللفنون

فيالبيانوعلىالعزففيالأولىالجائزةعلىوحصل

ما7ء8عامفييتخرجأنوقبل.عمرهمنعشرةالرابعة

وقد)سيمفونيهة(.الكبرىسىإنمعزوفةكتبقدكان

عامإلاينشرولم،بيزيهحياةأثناءالعملهذاأهمل

.أم359

كانلكنهلامعا،بيانوعازفكانبيزيهأنمنوبالرغم

كانأنهغيرالأوبرا،خصوصاالموسيقىبتأليفمهتما

القليل.إلامنهالايكملل!ضه،كثيرةبأعماليبدأممدفعا

(ام)863اللؤلؤعائدوهييكملهامهمةأوبراوأوأ!

الشابةبيرث!ضماةأوبراأماضعيفا.قبولآأغيتاكتى

بالبراعة.لهيشهدعملأولفتعتبرأم()867

دوديألفونسلروايةاضانويةاالموسيقىبيزيهكتب

الجماعياناللحنانويعتبرام()872الأرليسنالمسماة

منالروأيةهذهفيالموسيقىمنالناشئانالأوركستريان

بيزيه.مؤلفاتأفضل

تناسقمنمشيءاللحنباتساقبيزيهموسيقىتتميز

فيسبباهذاكانوقد)الأوركسترا(.العازفينمجموعة

الذيالمعقدبالإبداعقورنتإذاخصوصا،موسيقاهبةعدو

فاجنر.ريتشاردموسيقىعلىسيطر

فرنسيرسامأم(.309-0183)كاميلبيسارو،

نأيمكن.كماالانطاعيةالحركةفنانيأقدميعد،الطباعى

مثلفنانينعملفيأثروقد.الانطباعيينمشاهيرل!تيعد

.كوخفانفينسينت،جوجانبول،سيزانبول

شغفهعلىهذاوينعكس،التواضعإلىبيسارويميل

أعطت.الطبيعيةوالمناظرالمتواضعةالريفيةالمناظربرسم

العامة.لمناظرهحيويةالقصيرةالكشكوليةفرشاتهحركة

وبدأ.القاتمالطالغعلىالأولىبيسارولوحاتوركزت

العشرين.القرنمنالستينياتأواخرالخارجفىالرسم

أغلببنمنوالتصميمبالشكلأكبراهتماماأعمالهتعطى

توماسسانتجزيرةفىبيساروولد.ألاخرينالانطباعيين

آيلاندز.فيرجينفي

وأكبر،الرئيسيوالميناءبيساو،-غينياعاصمةليساو

نسمة.421/901سكانهاعدديبلغ،الدولةفىمدينة

ساحلفيغينيانهرمصبفي،الأطلسيالمحيطعلىوتقع

إفريقيا.غرجمما

.أم765سنةفيحصنابيعساوالبرتغاليونانشأ

ما749سنةإلىأم419مشةمنبيساووكانت

ثمالبحار.وراءفيمامقاطعةالبرتغاليةغينياعاصمة

سنةفيالمستقلةبيساو-غينيادولةالمقاطعةأصبحت

وصناعئا،تجارئامركزابوصفهابيساووتقوم.أم749

بيساو.-غينيابخدمةالأجنبيةأطتجارةمركزاوكذلك

الموادبعضتصنيعهىللمدينةالرئيسيةوالصناعة

غينيا-فيينتجاناللذينوالأرز،الهندجوزمنالغذائية

بيساو.

.القاعدةكرةانظر:.البيسبول
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مكتشف.(م3481-م4971)جون،بيسكوي

منصءا!هـلىالتيلاندإندربيوسمىاكتشفجغرافى

وقامإأسيقيا.منالقريبة(الجنوبيةالقطبية)القارةأنتاركتيكا

لصيدفينةلىقبطاناكانبينماالاكتشافبهذابيسكوي

إلىأبحرحير،لاندإندربيبيسكويلمحوقد،الحيتان

علىاجمحراعجوليصطادكانعندما،الجنوبأقصى

التاليةلسنةفيعاد.ام083سنة،هورنكيبمنمبعدة

التيالأخرىالجزروبعض،وجراهامأديليد،جزروشاهد

بعد.فيمابنفسهسماها

-)1771جافيرفرانسواماريبيشا،

فىصولوجياوعالمتشريحوخبيرجراحام(.208

وظائفو-تلمالتشريحعلميبنيعالمأول.كانفرنسي

دراسةعلىبنائهمامنأكثرالأنسجةدراسةعلىالأعضاء

البنيةإراسةأيالأنسجةعلممؤسسيأحدوهوالأعضاء.

استخدامع!!حثوقد.والنباتالحيوانلأنعسجةالدقيقة

أكثرقيشمريحبنفسهوقام،الأمراضلدراسةالجثتتشريح

فىاعفلسفىالفكرعلىأيضاتأثيرلهوكان.جثة006من

بحوتحتابهفيالحياةوعرف.الميلاديعشرالتاسعالقرن

التىالقوىمجموعبأنهاوالموتالحياةعنفسيولوجية

عنفهمهايمكنالحياةبأنيعترفيكنولم.الموتتقاوم

قربتواجيتبمدينةبيشاولد.الفيزيائيةالقوانينلغةطريق

ليونمنب!!لوالتشريحالجراحةودرسبفرنسا.أيوناكس

ريس.وبا

نوعأنهعلىالناسأغلبإليهينظرالييض

تضمعبالطوركلولكن.الدجاجينتجه

ب،الدجاجبيضإلىبالإضافةمنه،القليل

تقمالبيضالحيواناتجميعتنتج.للإنسان

خاربيضهاتخرجالطورمثلفقط،بعضها

و.النسلإنتاجهوللبيضالألمماسيوالغرض

ينشأأنللنسليمكن،الحيوانيةالحياةصور

كص،النادرةالحالاتبعضعدافيمافقط،

تخصيببعدالنسلينشأحيث،للنحلبالنسة

الجنس.ذكريةمحليةباتحادهاأي،البيضة

الخصبةالبيضةتكون،الثدييةالحيوانات

لذلكقونتيجة.الأمجسمبداخلوتبقى

جسمبداخلالبيضةمنالثدييةالحيوانات

صغير.حيوانولادةذلك

الحشراتومعظمالطيورإناثتخرج

جس!خارجالنموكاملةالبيضةوالزواحف

!الثديالحيوانبيضةمنحجماأكبرالطور

الغذاءمن

نأإلاغما،

غذاءشخدم

ولكن-يبا.

الجسم.ح!

جميعفي

البيضمن

الحالهو،

تلقيحأوط

أغلبوفي

جدامخيرة

سلالةشأ

ويتبع.الأم

لحمماكلأوا

وبيضة.ها

تحتوينها9

خارجنموهعنديستخدمهحيثللصغير،اللازمالغذاءعلى

ولفترةملائمةظروفالبيفتحتحفظوعند.الأمجسم

للأبوين.مشابهاحيواناينتج،معينةزمنية

البيضأنواع

ولونه.وشكلهحجمهفىكثيرايختلفالطيور.بيص

،المثالسبيلفعلىكبيرا.بيضاعادةالكبيرةالطيورتضع

ينتجهاالتيالبيضةحجمهافيتفوقبيضةالنعاميضع

الهنديفالبط.استثناءاتفهناكذلكومع.الطخانالطائر

ولكنه،البليموثدجاجةمنأصغرالمثالسبيلعلىالعداء

تضعهالبيفالذيعددويختلفحجما.أكبربيضايضع

قرنأبوفطائركبيرا.اختلافاالختلفةالبريةالطورأنواع

أربعاالنورسطيوروتضع،العامفىواحدةبيضةيضعمثلا

وستخمسبينماالرماديالإوزويضع،العامفي

بيضة.عشرةوخمسستبينماالبريوالبط،بيضات

21بينيتراوحالبيضمنعدداالحجلطائريضعوقد

نأوالبطالدجاجبعضويستطع.العامفيبيضة2و.

فيأكثراو035لنحوتصلالبيضمنكبيرةأعدادايضع

أعشاشفيبيضهاالبريةالطورمعظموتضمعالواحد.العام

البناء.محكمة

بينتترواح،عدةألواناالبريةالحيواناتبيضويأخذ

والاسود،الخشبنقارطائرلبيضةبالنسبةهوكما،الأبيض

!ج!!،-

جودستر!ا

الحفش()سحك

سيم!ءخ3!مش-ع؟""كاص

،س/ص؟ص!2،

الصمورحية

الطنالىالطائر

)!فشحم!1ص

لوداعثة

كا-!ث!س!3تمسكط

ءسلأطهلمضو

ي!.!ثجئهيثم*-ءلم

الشاثعالضفدع

بأنهاالعلياالرتبفىالحيواناتحميعتخميز.البيضأنواعبعض

والأ!سماكوالحشراتالطيوربيضمنأنواعاالرسمفيونرى.تبيض

الحقيقية.أحجامهاالصورتبينولا.والزواحفوالبرمائيات
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حاصسمسكر

زور

الحسردطائرليفة

!

الصعوطائرليصة

الرراسلرال!سصه

والمححس.أطوداحيتسكتيرالحصع!بعضهيحتلروالطيوربيض

بيصة.لكلالحقيقيالححمتب!تهناوالصور

درجاتفىكبيرتنوعوهناك.البطلبعضبالنسبةالفاحم

الذيالبيضمنلكثيروالبنيالأزرقاللونينوخاصةالألوان

طائرأيعلىالتعرفيمكنماوغالبا.البريةالطورتضعه

دجاجمنوغيرهاللجرنفطائر.بيضمنيضعهمابوساطة

حينفىبيضاء،قشرةذابيضايضيع،المتوسطالأبيضالبحر

أغشرة،النيةبيضةالأخرىالدجاجأنواعغالبيةتضع

بيضئايفيعالجنوبيةأمريكافيالموجودالأروكاناودجاج

شكليشبهبيضئاالبريةالطيورمعظموتضع.القشرةأزرق

طائرفبيضة،يختلفقدوبعضها.التربيةدجاجبيض

مستديريكونالبومةوبيضالكمثرىشكلتتخذالزقزاق

أسعطوانيا.شمكلاالقطاةبيضويتخذ.الشكل

البيف،أنواعمنالعديدهناك.الأخرىالبيضأنواع

وتفئأنثى.لحافظةمحاطابيضئاتضعمثلاالارضفدودة

علىبرابفيتحملهحيث،الصيففيبيضاالماءبرغوث

الفراشاتوبيض.حافظةفيفتغلفهالشتاءفيأماظهرها.

تضعماوعادةالصغر.فيمتناهالحشراتمنوغيرهاوالعثة

وأالأرضعلىمجموعاتفىبيضهاالحشراتهذهمثل

.المياهفيأوالنباتاتأوسيقانالأوراقعلى

أعداذاالبحريةالرخوياتمنوغيرهالمحارينتجوقد

.العامفيبيضةمليون005نحوإلىتصلالبيضمنهائلة

في،وصغارهالمحاربيضالمائيةالأحياءمنالعديدتأكل

وتنئالأسماكنسبيا.قليلةأعدادإلاالبقاءتستطيعلاحين

العددإخصابلضمانالبيضمنكبيرةأعداذاأيضمئا

فسمك.الجديدةالأسماكوإنتاجالبيضمناعافيا

وتضيع.العامفيبيضةملايينسبعةنحوينتجعالإسترجون

ذلك.منأقلالبيضمنأعداداالأخرىالأسماكمعظم

قاعإلىينزلحيثثقيلاالأسماكبعضبيضيكونشقد

بيضيكونحينفي،المحيطأوالبحيرةأوالمائيالمجرى

فيويطفووشفافاخفيفاالأسماكمنالأخرىالأنواعا

س!إلمياه.علىكتل

فيبيضة6و...علىيزيدماالطينضفدعوتنتج

تنئكما،طويلةهلاميةخطوطهيئةعلىواحدوقت

وتفئأنواع،وهلاميةضخمةبيضكتلالشائعةاضفادعا

.العامفيبيضة03إلى02منيقربماالبياضةالثعابين

الببضةهكونات

هذاوينمو)النواة(.الجرثومةهوالبيضةمكوناتأهم

مكوناتهاأوالبيضةعناصروتمدجديدا.حيوانامكوناالحزء

الغذائية.والاحتياجاتبالحمايةالجديدالحيوانالأخرىا

هيأساسيةعناصرخمسةمنالطائربيضةوتتكون

البيض()صفاروالمح،والبياض،القشرةوأغشية،القشرة

لجرثومة.وا

حلمةطبقة:أساسيتينطبقتينمنتتكون.القشرة

الطقتانهاتانوتحتوي.خارجيةإسفنجيةوأخرىداخلية

.القشرةخلالبالمروروالغازاتتسفللماءثقوبعلى

الخارجيةالطبقةاللامعةالطبقةيسمىرقيقغشاءويغطي

ثقوبسدعلىالغشاءهذايعملحيث،الطزجةللبيضة

البيضويختلف.والغازاتالماءفقدمنيقللمماالبيضة

سمكفىكبيرااختلائاالختلفةالدجاجأنوأعتضعهأصذيا

ثقوبها.وعددوحجمهاالقشرة

غشاءانمباشرةالقشرةأسفليوجد.القشرةأغشية

الخارجيالغشاءمنكلايمثلانأبيضلونهمارقيقان

جاجةاللىبيضةأجزاء

)الم!ابيضصفار

الحرثومة

الصمارعاء

الحفيصاخاءا

!حالدأ!الضاء

الضخبياض

الكثيى-ائياصا

حاربرحفيصلياص

!احدحمي!لياص

القشرةأغ!ثه

الداحلىالقثرةعتاء

هواية

لق!ثرة

اللامعةقة
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مؤخرةءكلندبالاخرمنهماكلويلتصق.للقشرةوالداخلي

الخليةيىصوناالاخرعنأحدهماينفصلحيثالبيضة

ذكورين.19الغشاءينخلالوالغازاتالماءويمر.الهوائية

إلاهوائيةخلإ؟علىتحتويلافإنهاالبيضةتوضعوعندما

الغشاءين.هذينبينالفراغفيتكون،وتنكمشتبردأنبعد

بداخلهاالهواءحجمازداد،البيضةحفظطالوكلما

إلىذلكويربلح.والدأفئةالجافةالأماكنفيخاصة

فراغإصتأثإلىيؤديمماوالغازاتالماءمنكلتسرب

وأالبيض)بياضر،لألومينالقشرةأغشيةوتحيطأكبر.

(.الزلال

أجزأءبعةأرمنالبيضةفىالبياضيتكون.البياض

البياضمنرقيقةطبقةتوجدالخارجىالجزءففي.مختلفة

رقيقةأضرىطبقةتليها،البياضمنسميكةطبقةتليها

جداالداخليةالطبقةهذهوداخل.الداخليالبياضمن

تغلفالب!اضمنسميكةطبقةهناكالرقيقالبياضمن

تلتفالب،ضمنالسميكةالداخليةالطبقةوهذه.المع

طرفيمنطرفكلعندحبلهيئةعلىنفسهاحول

المرتبطةالمادةوهيبالكلازا،يعرفمامكونةالبيضة

الوقتفيولكن،البيضةتثبيتفيدوراوتؤديبالبياص

يتعرضأ!غدونبسهولةبالدورانلهتسمحنفسه

للتفتت.

غشاءيصصىكيسداخليوجد(.البيض)صفارالمح

وأجانبيهاأحدعلىوتستقرالبيضةتوضعوعندماالمسفار.

أخفلأنهالبيضةمركزأعلىيبقىالصفارفإننهايتها،

.البياضمنكثافة

منتقربمساحا!تشغل.الجرثوميةالبقعةأوالجرثومة

ويمكنار.الصفلطبقةالأعلىالسطععلىالدبوسرأس

الصفار،بصيئمنلوناأفتحلانهابسهولةعليهاالتعرف

التيالبيضةفيالجرثومةوتنموقليلا.مرتفعةأحياناوتكون

جنينإلى4متحوأملائمةظروفتحتإخصابهايتم

خصباينأصفاعلىالمحتويالبيضيكونوقد.متكامل

فييباعالذيالبيضفيويفترض.يفقسمانادراولكنه

اخصب،غيريكونأن،التجاريالبيضأي،السوق

الجنينطورتمنعمنخفضةحرارةدرجاتفىحفظهويلزم

صالح-غيريعدالنموفيجنينهيبدأالذيفالبيض.ونموه

الادممط.للاستهلاك

الصفار،إنتاجهوالبيضةمنالأساسيالغرضولأن

لنمواللازمالمتوازنالغذاءعلىتشتملمحتوياتهافإن

الكالسيومكربوناتمنأساساتتكونوالقشرة.الجرثومة

العظاملت!مويناللازمالكالسيومعنصرللجرثومةتوفرالتي

.اللأخرىالجسمومكونات

الطيوربيضنمو

حيث،الأنثىمبيضفيوتطورهانموهاالبيضةتبدأ

غلافالبييضةهذهويحيط.بالبييضةخليةكلتسمى

أسطواني.بعنقبالمبيضيرتبطالحويصلةيسمىرقيق

الحجمفىوتكبر،المبيضفيالبييضاتمنالعديدوشوافر

وتتراكم.البيضوضعمرحلةودخولهالطائرنمومع

يصبحأنإلىالبييضةداخلطبقاتفيالصفارحبيبات

يتمالتيالبيضةفينراهلماومماثلاكبيراالصفارحجم

بكلالمحيطةالحويصلةتنفجرالنمومراحلوأثناء.وضعها

منالصفارويتحررا!ليسميسمىخيططولعلىبييضة

المبيض.

بقيةبهتكتملحيقالمبيضقناةبوساطةالصفاريلتقط

عبروتحركهالصفاروبانتقال.للبيضةالداخليةالمحتويات

بقيةالبيضةوتقضي.القشرةأغشيةتتكونالمبيضقناة

وبقيةالبياضإليهايضافحيث،الرحمفيالوقت

-42نحوالتربيةدجاجبيضةوتستغرق.القشرةمكونات

البيضةاكتمالحتىالمبيضقخاةدخولهامنذساعة25

المبيضقناةعبرالبيضةتتحركالأحوالمعظموفيتماما.

الطرفيخرجالوضععندولكنالمقدمةفيالصغيروطرفها

أول!.الأكبر

وضعمنتجارينطاقعلىالبياضالدجاجويتمكن

محكمةظروفتحتيربىحيثالعامطوالالبيض

بينتتراوحلمدةصناعيةأوطبيعيةباضاءةبتزويدهتسمح

الدجاجهذامثلأسلافولكن.ساعة61و41

الربئفقط.أشهرخلالالبيضتضعكانتالبياض

فىبيضهاالبريةالطيورأنواعتفئمعظمماوغالبا

التدريجيةمإلزيادةالطيورهذهتتجاوبحيث،الربيع

الربيع.أشمهرخلالالشمسأشعةأوالنهارضوءفي

المحمؤخرةفىالنخاميةالغدةوهيصغيرةغدةوتوجد

وتتأثر.البييضاتنموتسريععلىتعملهورموناتتفرز

إفرازفينشاطهايزدادحيثبالضوءالغدةهذه

الإفرازاتهذهوتنتقلالنهار.طولمعالهورمونات

وضعإلىالدجاجةتنبهحيثالدمعبرالهورمونية

البيض.

الجنينينموكيف

بينوالحشراتوالزواحفالثديياتفيالتزاوجيحدث

أجسامداخلبعدئذالبيضويخصب،والأنثىالذكر

الأخمما.

لاالبيضولكنأيضاوالعلاجيمالضفادعتتزاوج

عنوينشأمنها.خروجهبعدوإنماالأنثىداخليخصكمب

عندوذلك(الضفدع)فراخالشراغيفالضفادعبيض
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تخصيبويم!ش.دقيقةإلرةباستحدامالبيضةسطحثقب

ببعضبمعالجتهوذلكصناعيةبطريقةالبحرقنفذبيض

تضعولكن،تتزاوجلاالأسماكومعظما.الكيميائيات

لعدوذلكأجيضامنبالقربالتكاثريةخلاياهاالذحصر

وضعه.

جسمبداخلالجنينيتطور،الثديياتمعظماوفي

البلاتيوسحيوانولكنالصغير.ولادةحتىالأنثى

ثمكبيرا،وقشرتهصفارهحجميكونبيضايضعالأسترالي

الأنثى.جسمخارجويتطورالجنينيممو

قنادمنالأعلىالجزءفيالطيوربيضإخصابويتم

أنثوية.حليةواحدةذكريةخليةتخصبحيث،المبيض

الجنين.ت!صنوال!نثويةأرزكريةاالخليةاتحادعنوينتج

العديديتمحيثالانقسامفيالخصبةالخليةتبدأوعندئذ

البيضة.وضعقبلالانقساماتهذهمن

مناسبةحرارةدرجةفيالدجاجبيضلحفظأنبدولا

ومعظم.الفقسيمأنقبليوما21لمدةحضاناتفيأو

يحضنأنبدلاح!تفييوما،28لمدةيحضنالبطبيض

السمانىوبيضيوما،3وه03بينتتراوحلمدةالإوزبيض

يوما28و23بينأصدرجاوبيضيوما،42و22بين

.النوعحمسب

73بينتترارحثابتةحرارةدرجةالحاضناتوتوفر

الرومىأسدجاجابيضتفريخصناعةتطورتوقد.م38و

الروميوالبيضالدجاخأنلدرجةالصناعيةالدولفى

تبلئمعةتجاريةمفرخاتفىتفريخهيتماسنوياينتجالذي

بيضة.مليوننحوبعضها

تكاثريبدأوصإلبيضةفيهايتمالتياللحظةوفي

الخلايا،منطبقتانتتكونحيث،ونموهالجنينخلايا

الطبقةوتسمىالظاهرالأديمطبقةالخارجيةالطبقةتسمى

التفرلإلملائمةظروفوفي.الباطنالأديمطبقةالداخلية

شكلهأخذفىويبدأبسرعةالتكاثرفيالجنينخلاياتأخذ

ينشأحيث،طبقاتثلاثالخلاياطبقتاوتصبح.الطبيعي

اجاطن.اوالأديمالظاهرالأديمطبقتيبينالمتوسطالأديم

والريشالجلدفتكونالخارجيةالظاهرالأديمطبقةوتتطور

الجهازوكذلكالخارجيةالطائرأجزاءمنوغيرها

العصبي.

والدمالعظامفتتكونالمتومعط،الأديمويتطور

الأديمطبقةوتنمو.والإخراجالتناسلوأعضاءوالعضلات

المبطنةوالطبقةوالإفرازالتنفسأعضاءفتكون،الباطن

الهضمية.للقناة

خلالالجنينلتغذيةالرئيسيالمصدرالبياضويعد

الجنينالصفاريمدذلكبعدثر،الأولينالأمعبوع!ت

الغذائية.باحتياجاته

البيضاستخدامات

فيالإنسانغداءمنمهماجزءاالدجاجبيضيكون

بيضيستخدم،المناطقبعضوفي.العالمدولمنعدد

بعضفيالبيضيخللكماوا!ئ!نطاقعلىالبط

بعضفىالبريةالطيوربيضإلىوينظر.يحفظأوالأماكن

بيضويستخدم،الشهىالطعاممننوعأنهعلىأجلدأنا

السمكبيضأنكما،السلاحصحساءفيأصسلاحفا

غنئا.غذاءيعدالكافيارخاصة

والحديدللبروتيناتممتازامصدراالدجاجليضيعد

للفيتاميناتغنيامصدراالبيضصفارويعد،أغوسفاتار

فيتاميناتلمعظمفمصدراالبيايكونح!تفى.بد،أ،

تسمىدهنيةموادعلىالدجاجبيضويحتوي.ب

فيالزيادةأنالأطباءمنكثيرويعتقد.الكولسترول

الإصابةإلىتؤديقدالإنسانغذاءفىأ!ضنسترولا

.الكولسترولانظر:.القلببأمراض

قيمتهمافياللونوالبنىالأبيضالبيضويتشابه

البلدانمنالعديدفيالزراعيةالسلطاتوتصنف.أحذائيةا

والبياضوالصفارالقشرةمنكلوحالةلحجمتبعاأسيضا

الهوائية.الحليةحجمش!صدلك

بأنواعهالمقلىالبيضلطبقالأساسيالم!ضنالبيضيعد

والكعكالسلطاتفييستخدمأنهكما،الختلفة

البيضويعد.الشهيةالأطباقمنوغيرهاوالبسكويتات

والخبز.الطبخعملياتفىمهماعنصراالمجففأوالمجمد

يكسبهأيضافإنهالغذاء،قيمةرفعإلىوبالإضافة

صفاريستخدمالمثالسبيلفعلى،جيدةأخرىصفات

الخفوقالبيضبياضلعطيكماالحساء،لتكثيورالبيض

علىلاحتوائهإسفنجياملمساالكعكهواءمنيحتويهوما

الهواء.بعض

فمثلاالغذاء،غيرأخرىأغراضفيالبيضويستخدم

معمليةوأغراضوالطعوماللقاحاتتحضيرفىيستخدم

كما.البيضعلىالحيواناتبعضغذاءويحتوي.أخرى

الموادمثلالمنتجاتبعضتصنيعفيالبيضيستخدم

الشعرغسلوصابونالتجميلومستحضراتاللاصقة

.والدهاناتوال!حبار

والولاياتالصينالبيضإنتاجفيالرائدةالدولومن

.واليابان(سابقا)السوفييتيوالاتحادالأمريكيةالمتحدة

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

الطائرالحيةالأسماك

لفصحاعيدحاجلداالتكاثر

الكا!يارحنوالداالحير

لاللزالحشرةا
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أرخوياتواالأسماكلبيضاسمالسمكليص

هذاينتجه،وعادة.المائيةالحيواناتمنوغيرهاوالبرمائيات

الحيواناتتأكلهمنهالكثيرلأنكبيرةبكمياتالبيض

فيبقائهصنولابدتحميهصدفاتلهليسوالبيض.المائية

أسماكبعض!بيضويستخدم.الجفافمنلمنعهالماء

أيضا!اكالأسبيضويسمىالكافيار.لصنعالإسترجون

آدميا.غذاءيستخدمعندماخاصةبطارح،

الإسترجوزا.،الأسماكالكافياربم:أيضاانظر

الجبلمرتة!اتعدىانشئتجبدية،ديبيةمدينةالييضاء

وتقعم،6!أ.بحواليالبحرسطحمستوىفوقالأخضر

منالشرقإلىكم002نحوبعدعلىليبياشرقيشمال

.بنغازيمدينة

الليبيةللم!سلكةعاصمةلاختيارهانتيجةأهميتهاتأتى

وجيزةتصةإلىتاريخهاويرجع.م4691عامالمتحدة

الزراعية،الأراضيوصلاحيةالجغرافيموقعهابفضل

أدىوقد.للبلادعاصمةاختيرتثملها،المجاورةوالرعوية

وتطورهالسكانيالتجمعلنموالكبيرةالسرعةإلىهذا

السريعا!مموهذاأستمروقدكبيرا.حضريامركزاليصبح

بوصفهاأهميغثافقدتالمدينةأنمنوبالرغم.الانحتى

نأإلا،والإداريالسياسيالمستويينعلىللبلادعاصمة

المياههـصادروتوافرالأخضرالجبلوسطموقعهامقومات

كل،خا.ماتمركزباعتبارهاالإقليميدورهاواستمرارية

نموها.استمراريةإلىأدى،ذلك

سنةنسمة005.21منالبيضاءسكانعددازداد

ثم،ام849عامفينسمة66و...إلىام()649

عامقسمة001).00حوالىإلىسكانهاعددوصل

الصحابةأحا-،الأنصاريرويفعبالبيضاءتوفى.ام399

إفريقيا.دشمماليفىالإسلاملنشرجاءواالذين

ليبيا.:أيفئاانظر

16-؟)لديناناصر،البيضاوي

عمربنعبداللهالخيرأبوالدينناصرام(.292

ررقضاءتولى.فارسبلادمنمبرزوإمامقاض

مؤلفوعلىعليهالعلماءأثنىمتعبدا،صالحا

أأوتفسيره،الفقهأصولفيالوجيزالمنهاج

الزمخشمتفسيريمنلخصه،التأويلوأسرار

.كثيرةمواضعفيملاحظاتإليهماوأضاف

دقربالبيضاءمدينةفيالبيضاويولد

تبريرفيتوفي.ولادتهتاريخالتراجمكتبتذكر

القملة.انظر:.لبيضةا

،؟-هـ61

محمد.بن

وكان،زصا

هابرزوأ،تها

لتنزيلاراو

والرازي-ي

ولم.زشيرا

ام(.248-7911هـ،646-195)البيطارابن

ويعرفمحمد،أبوالدينضياء،المالقىأحمدبنعبدالله

عربيوصيدلينباتعالم.بالعشابويلقبالبيطار،بابن

.معروف

الروميةبابنالمعروفالكبيرالنباتأستاذعلىتتلمذ

علماوأصبحألشاذهالبيطارابنفاق.الرحلةكتابمؤلف

ومعظموالروماناليونانبلادإلىسافر،النباتأعلاممن

مختلففيالنباتاتيدرسكان.الإسلاميالعالمبلاد

بالمشاهدةوتؤمن،التجربةإلىتميلعقليتهوكانتبيئاتها،

.والاستنباطوالملاحظة

للنباتاتدراستهمنيخرجأنالبيطارابناستطاع

تعدطبيةوعقاقيرومركباتبمستحضراتوالأعشاب

فيأخرىاهتماماتالبيطارلابنكان.للصيدلةذخيرة

بعضلاستخراجاستغلهاوالمعادنالحيواناتمجالي

الصيادلةجميععلىالواسعةسمعتهطغتهنامن.الأدوية

من،كثيرةكتباالبيطارابنألف.الوسطىالقرونفى

عدةإلىترجمالذيا!لفردةالأدويطفيالجامعأشهرها:

الأدوية،فىالمغنيبموالألمانيةوالفرنسيةكاللاتينيةلغات

الطبيب.ميزانبمالأقرباذين

فىوتوفي،الأندلسيةمالقةمدينةفيالبيطارابنولد

دمشق.

بم)الصيدلةوالمسلمينالعربعندالعلوم:أيضاانظر

(.النبات

أهـ،104-)1331الدينصلاحالبيطار،

سياسيزعيمالبيطار،الدينصلاحام(.2191-089

دمشقجامعتيفيوتخرجدمشقفيولد،سوري

العلومفىالليسانسدرجةعلىوحصمل،وباريس

حزبمؤيس!معحميمةصداقةللبيطاركانت.السياسية

البيطاروارتبط.عفلقميشيل،الاشتراكيالعربيالبعث

جريدةتحريرعلىوأشرفرسمياتأسيسهقبلالحزببهذا

.ام429عامفيتأسيسهامنذالحزبباسمالناطقةالبعث

سقوطبعدالسوريالبرلمانفىعضواالبيطارانتخب

ومجنأم،459فيالعسكريةالشيشكليأديبحكومة

البعث.حزبقادهاالتيأم639ثورةبعدللوزراءرئيسا

الحركةبعدباريسإلىأم669فيسورياالبيطارغادر

فيوشمارك.للحزبالقوميةبالقيادةأطاحتالتى

بغدادفيعقدالذيالشعبيالقوميالمؤتمرفيأم089

حسينصدامالرئيسأعلنهالذيالقوميالميثاقبنودلمناقشة

العربية.الأقطاربينالقوميةالعلاقاتلتنطم

نأإلىبالمنفىسنواتعشرمنأكثرالبيطارعاش!

إلىعادثمالأسد،حافظالرئيسمنعنهالعفوصدر
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إصدارفيوبدأباريسإلىرجعل!صه.أم779فيدمشق

المشكلاتبمناقشةعنيتمجلةوهى،العربىالإحياءمجلة

العربى.الوطنفيوالتقافيةوالاقتصاديةالسياسية

فيمجهولشخصيدعلىالبيطارالدينصلاحاغتيل

العربيالإحياءمجلةبمبنىمكتبهإلىدحولهعند،باريس

باريس.فىيصدرهاكانالتي

صحفيابالسياسةاشتغالهجانبإلىالبيطاركان

صحيفةلهونشرت،بالمنفىالمجلاتبعضأصعدروأديبا،

والمسلمونالنصارىبعنوانمقالةالباريسيةاللوموند

السياسيةأطقضايافيهتعرض،العربيةالادابمجلةترجمته

بعدأجنانفىأغلسطينيينادخولإثرلبنانتواجهالتي

معبالاشتراكأ!ونشرأم،079الأسود،أيلولأحداث

الفكرفىالعربيةالقوم!ةكتابعنفصلالشاعرجمال

فيالعربيةالوحدةدراساتمركزأصدرهالذيوا!لمارسة

الأربعينياتفىالبعثحزبتجرلةحول،أم089

مجلةأوردتمعاصرةأقوالعنوانوتحت.والخمسينيات

ديسمبرفيصدرالذي253عددهافيالكويتيةالعربى

بعدنصلأص!اوأفرأداوطوائفعشائر"مازلنا:قولهأم979

لم/.المواطنةدرجةإلى

ميشيل.،عفلق،ريختا،سوريا:يضاأنظرا

يتعدقالطبم!فرعأجيطرياالطب.الطباليدطري،

الجراحونالحيوانأطباءعلىويطلق.الحيواناتبأمراض

منكثيراإنحيثخاصةأه!يةولعملهم.البيطريون

الأمراضوتسمى،الإنسانإلىتنتقلالحيواناتأمراض

والسلوالبروسيليةالكلبداءأمثلتهاومن.الحيوانية

الأرانب.وحمىالببغائيةأوالببغاح!وحمى

عياداتفيالبيطريونالأطباءيعمل.ا!لدنفي

التيتلكتشبهأدواتعلىتحتويصغيرةحيوانية

العنايةتتموهناك.البشريةالمستشفياتفيتممثتخدم

إذاجراحيةعمليةلهتجرىوقدمرضهفترةخلالبالحيوان

فىمهمادوراالبيطريونالأطباءويؤدي.الضرورةدعت

المرضتشخيصواجبهمفمن،الكلبداءمكافحة

كثيروينتمي.المرضهذأضدوالكلابالقططوتطعيم

المدنفيصحيةخدماتمراكزإلىالبيطريينالأطباءمن

مهاراتهموتساعد.الحكوميةالدوائرفيأوالمقاطعاتأو

تنقلهاالتيالأمراضمكافحةفيومعرفتهمالخاصة

اللحومعلىبالتفتيشيقومونحيث،الحيوانات

المسالخ،فيالذبحعملياتعلىويشرفونومنتجاتها،

مختبراتفييعملونوقد،اللحوممنتجاتمصانعوفي

الأمصالتحضيرأوالألبانمنتجاتأوالحليبفحص

.واللقاحات

حيواناتعلىالبيطريالطميبيحافظ،الري!في.الجراحونالاطرة

حيويمفمادمسحوقيفيعوهوالطي!يظهر.حيدةبصحةالزرعة

.بقرةحمحرةلي

هيالبيطريالطبيبنشاطاتأهم.ا!لزارعفي

يعملونالبيطريونوالأطباءوعلاجها.بالحيواناتأحمايةا

وهم.جيدةصحةفيتبقىحتىالحيواناترعايةعلى

تكونفقدمرض.لأيالمفاجئالانتشارمنععلىيعملون

علىوالحيوانالإنسانعلىخطيرةالحيوانيةالأوبئة

أصسواء.ا

علىالسيطرةفيمهمادوراالبيطريونالأطباءأدى

نأيمكنالسلمرضمننوعوهوالبقريالسلمرض

الحيواناتمعالحةفيمتحصصونالطريونالحيوانحدائقأطباء

أتناءإفريقيا،فيألسدسدمعيةلأحدالبيطريالطيبيقوم.الرية

.الحيوانحديقةإلىللشصتحضيره
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فىي!هصحديثا.وأدواتعميات.غر!البيطريالطبكية

رجلعلىجبيرةتثببكيفيةالطلبةيعلمجراحبيطريطبيبالصورة

خلفية.حصان

القرنأوائلوفي.الإنسانإلىالأبقارمنينتقل

للؤبرامجالدولمنالعديدحكوماتوضعت

الدو!منالعديدوفى.البقريالسلمرض

منللتأكدالحليبأبقارالبيطريونالأطباء

يعم!المشروعاتبعضوفي.السلمرض

عد،علىوالقضاءالسيطرةعلىالبيطريون

الإفإلىأيضئاينتقلالمرضوهذاالبروسيلية

مرف!.،البروسيلية

مناأنواععدةالبيطريونالأطباءيعص

.الأمراضمنالمزرعةحيواناتلحماية

لعشرينا

علىءصكا

يفحص،

منخلوها

لأطباءا،

مرض-ى

انظر:.،ن

المقاحات

!سسيم

قىص؟!

منالعديدعز!المعلوماتزيادةإلىأدتالبيطريالطبأبحاث

آسيوياؤصداالأطباءهؤلاءيدرس.الإنسانتصي!التيالأمراض

إقردة.واالإنسانلينالمشتركةالمعديةالأمراضليتعرفوا)مكاك(

البيع.فنبمالتسويق؟التجارةانظر:.الييع

)البيع(؟القطن،المقاصةسوقانظر:.الاجلالييع

(.القمحوبيع)شراءالقمح

لخلافة.ا:نظرا.لبيعةا

العصورفىقديمإقطاعىاحتفالالإقطاعكيليعة

السمععلىلمميدهالرجلفيهيبايعالأوروبيةالوسطى

بيننبيلاشخصيارباطاالاحتفالهذاويعقد.والطاعة

وكان،المتبادلبالإخلاصيتعهدانحيث،وسيدهالتابع

،سيدهأمامركبتيهعلىيخرتابعا،يصبحالذيالفارس

ويرفعهتابعا.بهسيدهيعترفوحينئذ.لهبتبعيتهويقر

كانالولاءطقوسأداءوبعد.ويقبلهقدميهعلىليقف

علىمقدسةمتعلقاتأيأوبالإنجيلالتابعيقسمأنالمعتاد

نفسهعلىقطعهالذيالعهديحفظوأن،والطاعةالولاء

.لسيده

.الإقطاعأيضا:انظر

!ط!اللهلرسولكبيرةومؤازرةتألمدالرصوانبيعة

.الموتحتىقريم!قتالعلىفيهاعاهدوهالمسلمينمن

يقالمكانعندللهجرةالسادسةالسنةفيالبيعةهذهتمت

مكة.قربالحديبيةله

قتلخبرإشاعةهوالبيعةوتلكالتأييدهذاوسبب

قريم!إلىعئطالرسولبعثهعندماعفانبنلعثمانقريم!

عمرةلقضاءإلامكةإلىاتجهواماالمسلمينأنيفاوضهم

تأخرفلمامنها،قريشإخراجأوالقتالنيتهمفىيكنولم

فهاجتقتل،أنهصادقغيرخبرشساعمكةفىعثمان

قريشاأنخصوضاالقتالعلىوعزمواالمسلمينعواطف

!سطاللهرسولأرسلهعثمانقبلاخررسولبقتلهمت

له.القبائلإحدىحمايةلولاإليهم

إثرعلىودارت،الشكوكفهدأتعادعثمانلكن

سهيلمندوبهمبزعامةوقريشالنبيبينمفاوضاتذلك

الحدلمية.بصلحالتاريخفيسميعماأسفرتعمروبن

فيهاالصدقونبرةالبيعةهذهإلىالكريمالقرآنأشار

فيتعالىفقال،الموقفهذافىلمحمدالمسلمينوإخلاص

تحتيبايعونكإذالمؤمنينعناللهرضيلقد):الفتحسورة

فنحاوأثابهمعليهمالسكينةفأنزلقلوبهمفيمافعلمالشجرة

الحدلحية.صلح،سورة،الفتحانظر:180:الفتح!قريبا

بكرالصديقلأبيبالحلافةشاريخيعهدالسقيفةليعة

اجتمعواحيثظآيد،النبيوفاةيوموالأنصارالمهاجرينمن

.الرسوليخلففيمنالرأيلاتخاذساعدةبنيسقيفةفى
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يرونهلمامنهمالخليفةيكونأنيريدودالأنصاركان

النبىآوواا!ذينافهما.بذلكالمهاجرينمنأحقكونهممن

بنسعدأطحلافةفرشحوا،بمدينتهموامحتقبلوهونصروه

رأسعلىخطيئابكرأبوفيهبمقامحتى،الخزرجسيدعبادة

إلالايكونالخلافةأمرأنلهموأوضح،المهاجرينمننفر

وهم،الإملامفيالسابقونالاوائلالمهاجرونفهمأسقري!،

هناكأنلهموبين،دعوتهونصروابمحمدآمنوامنأول

اختيارعلىأنفسهرالأنصاربينحتمامميحدثخلافا

أحرتبأنهاإحداهمالتوقعالخزرجمنأوالأوسمنالخليفة

أبىبرأيواقتنعواالأنصارفاطمأن.الأخرىمنبالخلافة

أبيأوعمرمبايعةعليهمفعرض.رغبتهعلىونزلوابكر

بايعبأنأمم!!اوسبقالفورعلىعمرفقام،الجراحبنعبيدة

بكرأباياأتتصليبأدالنبىيأمر)ألم:لهقائلاب!صأبا

منحيرفنبايعنبايعكونحنخليفتهفأنت؟بالمسلمين

والأنصارنالمهماجروفتتابعجميعا(،منااللهرسولأحب

أعلنالمبايعةبعدلهخطةأولبكرألوخطبثم،يبايعونه

الرعية.وسياسةالحكمفىالعدالةومبادئسيا!شهفيها

.الأنصار؟المهاجرون،الصديقبكرأبو:أيضاانظر

كان.(م4691-9871)للوردا،بيدربروك

م0191عاموفيكندا.فىولدوسيامميا،صحفياناشرا

-أشتونمقاطعةعنالبريطانيالبرلمانفيعضواأصبح

الديليجريدةملكيةفيشريكاأصبحثملين،-أندر

الأولىأ!الميةأالحربوأثناء.م3191عامإكسبرس

الكنديةلل!صمةمراقباعملم(،191-8191)4

ما719عاموفيأوروبا،فيالكنديةالقواتلمراقبة

وزيراعينأم189عاموفي،بارونلقبعلىحصل

امتلكالحربوبعد.جورجأصيدحكومةفيللإعلام

هـؤوأسكلها.إكسبريسالديلىصحيفة

صحيفةاشترىكماأم189عامإكسبربسالصنداي

وامعتخدم.أم239عاماللندنيةستانداردالإيفننج

بهايؤمنكانالتىالقضايالعرضيمتلكهاالتيالصحف

شخصيا.

العالميةالحربوأثناء

(م5491-1)939الثانية

ونستونالورراءرئيحرقام

بيفربروكبت!طيفتشرتشل

إنتاجفيالإسراعمسؤولية

الحربية.والمؤنالطائرات

ماكصويلوشيمولد

منأغرببامابلفيأيتكن

بيفربروكاللوردوعاشكندا.فىتورونتو

أحدلدىوعملبكندا.نيوبرونزويكفيالمبكرةحياته

وتمكنالماليةالأمورفىبراعةأظهرماوسرعان،المالرجال

ألفوقدبريطانيا.إلىيهاجرأنقبلطائلةجفثروةمن

ام(؟)569والسلطةالرجالمنها:الكتبمنعددا

أم(.)639وسقوطهجورجلويدهبوط

هنريوديمأم(.639-)9187اللورد،بيدردج

وصمياسيبريطانيأقتصادي،توجالبارون،بيفردج

أنجزتالتيللجنةرئيساعملهخلالمناشتهر،شيبرالى

ويعرف.الموحدةوالخدماتالاجتماعيالتأمينتقرير

بيفردجتقريرباسمام429عامنشرالذيالتقريرهدا

الاجتماعى.التشريعحولآرائهمنكثيرعلىالأحتوائه

للتأمينشاملمشروعأنهالتقريرلهذاالرئيسيا!دفوا

وأدخلهمعنالنظربغضالمواطنينلكلالأجتماعي

إلىالمهدمنللمواطنمكاسبيقدموهو.وضعهم

الفترةفيوأجازاقتراحاتهمعظمالبرلماننفذوقداللحد.

علاواتبمنحتقرقوانينأم489-4491من

الخدمةقيامأجازكما،الأطفالعلىقوميةومساعدات

إنشائها.بأمرالتقريرنادىاكتيالقوميةأ!هسحيةا

الوطني.التأمينانظر:

بالممدكةهمبرسايدفىمحديحكممنطقةييدرلي

فيوتتمركز.نسمة901لأ005س!صانهاعدد.المتحدة

لمنطقةالإداريالمركزتعتبركماالتاريخيةبيفرلىمدينة

خصبة،زراعيةوأرضأخاذبريفالمنطقةتتميزهمبرسايد.

المنطقة.شرقيوجنوببيفرليفيتتركزمصانعوبها

والمعداتالمقطورةوالعرباتالأقمشةمنتجاتهاوتشمل

الهندسية.

المتحدةبالولاياتكاليفورنياجنوبيمدينةهيلزليمرلي

اشتهرت،نسمة17931سكانهاعدد،الأمريكية

الأثرياء.منوغيرهمالسينمانجوممنللكثيرمقرابوصفها

تقريئا.جانجاكلمنأنجلوسلوسمدينةبهاوتحيط

واسعةبيوتفيهيلزبيفرليفىالناسمعظميسكن

ضخمةومتاجرفاخرةفنادقأيضالالمدينةوتوجد.وفخمة

أشهروهودرايفروديوشارعوبها.الأغراضمتعددة

إلىالعالمأنحاءكلمنالسياحويأتى.تجاريشارع

المشاهير.بيوتولرؤيةمتاجرهامنللشراءهيلزبيفرلي

فيمكاتبالأعمالورجالوالمحامينالأطباءمنولكثير

هيلزبيفرليعلىيتدفقونالذينعددويبلغهيلز.بيفرلي

002)000نحوالتسوقأوالعملبغرضالمهارأثناء

تزيدمبانبناءبالمدينةخاصويمئقانونيوميا.شخص

الذيالشديدالزحاملتجنبوذلك،طوابقأربعةعلى



بيفرليشيدت.الحضريةالمناطقبهتتميز

وسرعانالماشيةلتربيةمزرعةأرضىلىأم419

محلي.حكممجلسولها.للترويحمكانا

نباتامننوعا041علىيطلقاسمالبيقية

البيقيةءنباتاتأنواعمنكثيرتتسلقالبازلاء.

بعروشميز.الارضسطحفوقتزحفأوأخرى

!شذاتشجيرتهاتكونحيثالنمو،منمستقل

ور!اتعدةمنالبيقياتأوراقتتكون

للتعلق!)وريقاتمحلاقبوساطةالبيقيات

المحلاقيخبتحيثمتشعب

،الوريقاتأطرافمن

أزهارالبيقياتأزهاروتشبه

وتنمو.العطرةالبازلاءنبات

هيئةفيأومفردةإماالأزهار

مختلفةزهريةعناقيد

نأالممكنومن،الألوان

وأأزرقالأزهارلونيكون

وأالزرقةإلىضاربابنفسجيا

البيقيةأوأبيضأووردياأحمر

أصفر.

!االأرضفيالأولىبالدرجةالبيقياتتنمو

)جفالأوشعةطولعلىأوالخفيضةالأشجار

الأصل!والموطنأشجار(.أوشمجيراتمنسياج

زراعتهاألكن،الأرضيةللكرةالشماليالجزء

علؤنباتاتأساساالبيقياتتزرع.أخرىمناطق

فصياأنواعوكبقيةاخضر.سماداأوالماشية

بكتيرياعلىتحتويعقدذاتجذورللبيقيات

التربة.خصوبةزيادةعلىتساعد

البريالنباتبمالنيتروجيندورة:أيضاانظر

العربية.

تلالمنطقةبيكمقاطعة.مقاطعةليك،

مع!وتقعإنجلترا.فيالبناينلتلالالغربي

حوطنئا،متنزهاالمنطقةوتشملديربيشاير.

ارتفاصيبلغالتىالقمةبيكهايمرتفعات

منهاالشمالوإلى.سكاوتكندروتسمى

ويباباس،سنيكمرتفعاتفوقبليكلوهيل

ليدي!ديرونتمياهخزاناتوتوجد.م628

الجاالمنطقةبيكمنطقةفيوتوجدباس.سنيك

وماتلوكبكستونالسياحيةالمراكزوتشملديلز.

(.الحروف)أحجامالطباعة!وفانظر:.ب

عامهيلز

صارتما

تفصيلة

نباتاتلمى

بنمطيمها

.خاصل

وشسلق.

وأمفردا

معكشوفة

وهووشيع

للبيقياتتي

فىدخلت

بهاتطعم،

البازلاء،لآ

نيتروجينية

البلادفيإ

الطرففي

فييمها

تشملصا

،م636ثا

تليرتفع،

ارتفاعهغ

قربياور

المسماة-ابة

944ردبيكا

الرضةالصخوروسطفييعيمقفروذوصغيرحيوانالأمريكيالبيكا

.الجبالسفوحعلى

بآفيالبيكاحيوانيعيش.!حيوانالييكا،

منفرو،ذوصغيرحيوانوهوأمريكا.غربيوشمالوأوروبا

.التجارببفئرانشبهاأكثريبدوولكنه،الأرنبياترتبة

81بينماالنموالكاملالبيكاطولمعدلويبلغ

وأذنانقصيرةوأطرافقويجسموله.سم2و.

تحتمنيرىيكادلاكثغليظقصيروذيل،مستديرتان

بنيولكنهالظهر،علىرماديبنيوالفرو.الكثيففروه

أسفل.منأبيضأوفاغ

فيالأرضتحتوإماالجبالفيإماالبيكايعيش

وينشط(الحشاشذات)السهولالاستبسأوالصحاري

صيفاالنباتاتويجمع،نباتيغذاءإلىسعياالنهارأثناء

للشتاء"يخزنهاكيوخريفا

ليحذرعاليةصارخةنداءاتالبيكاحيوانيطلق

.عرسوابنالنسورمثلالأعداءمنفصيلته

لأرنب.ا:أيضئانظرا

.(المدينة)وسطدندنان!:.انميد،يليدبيكا

فيشهرةحازواالعلماءمنسويسريةلعائلةاسمليكارد

واختبارهمبتصميمهم،المحيطاتوعلومالطيرانعلوم

فيالغوصعميقةوسفنا،الارتفاععاليةحديثةمناطيد

فيتوأمانأخوانوهمابيكاردوجانأوغمستولدالبحار.

وهوبيكاردجاكولد.زيوريخفيوتعلمابسويسرا،بازل

جامعةفىوتخرجببلجيكابروكسلفىأوغستابن

فيزيائي،ام(.629-1)884بيكارد.أوغمست

كابينةوالجندولالهواء.ضدمحكماجندولااخترع

ملئضخمبمنطادألحقهاللمسافر)مقصورة(

ماكسمساعدهمعفيهصعدام،329وفي.!الهيدروجين



جين،ردبيكا045

فيأم/1026نحوكوزنز

--ء؟وجمعاأحليا،االجوطبقات

الأشعةعنمعلومات

!---.البالونانظر:.الكونية

بي!صاردصممأم489وفي

البحارفيللغوصسفينة

غواصةتسمىالعميقة

يكارد.أوغستمةغوا:انظر.الأعماق

.قلأعماا

فيم/0413جاكسمإبنهنزل،أم539وفي

تسمىاستكشافغواصةفيالمتوسطالأبيضالبحر

جامعةفىالطبيعةلعلوممدرسابيكاردكان.ترايمست

سويسرا.إلىعادثمأم9ء4-أم229منبروكسل

مهندساأم(.كان639-)1884بيكاردجان

منأعلىام349فىبالمنطادصعدكيميائيا.وعالمافضائيا

أنجز،ام379زفي.الكونيةالأشعةليدرسأم7)053

الواحدقطرمنطادا،89يحملهمفتوحجندولفيصعودا

بشريصعودأولالجويةاضحلةهذهوحصانت.أم)8

منبي!صاردأصبحوقد.المتعددةالبالوناتباممتخدام

الهندسةدرس.أم319فيالمتحدةالولاياتمواطني

مأ369منالمتحدةبالولاياتمينيسوتابجامعةالفضائية

.أم529إلى

محيطاتعالم(.-1)229بيكاردجاك

الأعماقغواصةداخلأم069فينزل،ومهندس

المتحدةالولاياتلبحريةوالمشدونالملازممعترايست

صمماأم،969وفي.الهادئالمحيطفيأم0)019إلى

التياراتلدراسةالماءتحتللعملخاصامركبابيكارد

عبرالعلماءمنخمسةمعالسنةتلكفيبهوسافر.المحيطية

الشرقيالساحلىخارحقويمحيطيتياروهو،الخليجتيار

.المتحدةللود!يات

أحدثهاالتيالآثاربيكارددرس،السبعينياتوخلال

المحيط.حياةفيالتلوث

تاريخمة(.)ندةالمتريالنظامانظر:.جدقييكارد،

الأدب،لأسبانىا:انظر.لروايةا،لبيكارسكا

الأورولية)الرواياتالرواية(،الميلاديعمقمرالمسادس)القرد

(.اللاحقة

أشهرمنأم(.739-أ881)بابلوبيكاسو،

النحتفىبأعمالهعرف،العشرينالقرنفيالرسامين

عنتميزاالفنانينأكثروكان،والخزفوالتصويروالرسم

وتحدياتوهمومظروفمتغيراتمعتجاوبلأنهأقرانه

البحثفىأسلوبهوجعله.والسرعةالحدةبكلالعصر،

.الميلاديالعشرينالقرنتعقيداتعنالتعبيرزعيم

فظهرللحياةالتقليديةالنظرةبيكاسوفنتحدى

يستكشفكأنمابيكاسووبدا.والصراعالتوترإلىمشدودا

علميقررالذيالسحيقوالخيالللكوابيسالعجيبالعالما

أفعالنافيكبيرةمؤثراتأنهاالمعاصرانوالفناضفسا

اليومية.

التيالمجهولةالتأثيراتواكتشافإثارةفييأملوكان

تعثيعصورهكانتلذلكللناظر،الباطنالعقلفيتكمن

بيكاسوكانوربما.الحقيقةمظهرلهاأنإلاالأحلامغرابة

بمامفتونابداماغالبافهوأسبانيا،رأسهمسقطبفنمتأثرا

وكابوسي.خياليهو

بأسبانيا،ملقامدينةفيبيكاسوولد.المبكرةأعماله

طفلاكان.وفاتهإلىم4091منفرنسافيعالقوأعنه

منعشرةالرابعةيتجاوزول!اواقعيةصورايرسم،معجزة

الفترةلبيكاسوشخصيأسلوبأولوسمى.عمره

علىيركزوهو(،م4091-1091)الزرقاء

ظلالأالغالبفىويرسملياليأسالوحشةموضوعات

4091بينفيماالفترةهذهألمسلوبتحولثمزرقاء.

أكثروأمزجةألوانعلىيركزآخرأسلوبإلىأم609و

التىالمذعورةالنحيلةالوجوهعنبيكاسوتخلىثمدفئا.

،جديدةمرونةموضوعاتهوأعطىالزرقاء،بالفترةكان!

عاموبحلول.السيركمشاهدأعمالهضمنماوكثيرا

صدمةيصدوكأنما،متميزةصورايرسمبدأ،أم609

خوفا.أومحتملة

لوحةوهي،أفينونعبايابيكاسورسم،أم709وفى

فاصلاحداوضعتإذ،الفنفىبارزةعلامةشكلت

اللوحةفي.والانسجامللجمالالتقليديةللنظراتحاسما

،وجوههيمماأكثرأقنعةلها،بشعةنسائيةأشباحخمسة

مشوهة،مشرشر،متشنجلباسفىوقفتهافيتتصنع

الممزعةاللوحةهذهومن.بوحشيةممسوخةمهزوزة

الأسلوبترعرع،الأوصال

انظر:.بالتكعيبيةالمعروف

التكعيبية.

فيمبكرابيكاسوبدأ

لوحاتهيضمنام219

وقطعا،صحفيةقصاصات

،الأنقاضحطاممن

مجسمةمملمات

بهذهيأملوكان.الحروف

فىروادأحدأصبحبيكاسوبابلوالضمييزيحطمأنالطريقة

.الميلادياشرينالقرروأن،واللافنالفنبن



154ةبحير،لبيكا

كا،في!كأيز!؟!؟؟يرقي+-ه،-

بئر!تقي-!!+!!!!تم!ظيه!!وو!د!س--كا

ء----فيلا---!!"--ينء-!-7-!س!!!!؟ش3!خفي+لإإخ؟يم---لات-قي!؟-!"؟!--ؤ*

بالقشابل.الأمسبانيةغورنيكامديسةضر!علىأحتجاجاالعملهذاورسم.الح!جملةالفنيةبيكاسورسوماتإحدىتعدعورنيكا

ومياهها،أخرىبحيرةأيةمنأكثرالمياهمنكمياتبالفنصك!مفيالتفكيريعيدونالناظرينيجعل

وتحتوي.نقطةأعمقفىمترا07621مياههاعمق.عذبة.التقليدي

فيالمتجمدةغيمالعذبةالمياهمن%02منأكثرعلىالعالميةالحرببعدبيكاسو،ولمح.اللاحقةأعماله

نحووطولها2،كم994.31البحيرةمساحة.العالمعلى.خاصةبصورةمشدداالشكلفياستكشافاته،الأولى

أنشئت.أومئرقعةفيكم97خصوعر!اع636إلىام189ومن.بالأحلامشبيهةالألوانمتألقةصور

بهاالمحيطةوالمناطقبيكالبحيرةتضمعامةحدائقأولوبأشكالكلاسيكيئبأسلوبيرسمكانأم،429

.م6791عامصور،والثلاثينباتالعشرينياتوفي،فخمةضخمة

الجماداتوتظهمبمالباطنالظاهرمنكأنهاأشسكالابيكاسو

لوحتهرسمفقدذاتها،منبحياةنابضةالأعمالهذهفي

آسياءلسامنطعه"لأةقي2(،كم431بيكا.ل)99الم!اغورنيكابلدةقصفعلىاحتجاخاأءم()379غورنيكا

ث!ر!ب*--فيصشا!-!حمضىفوقالارتفاعم(.9391-1)369نيةألابالاهليةابل!

3!لا:!!!حغؤديا:لمجضينيش---+أم(.262)0!ةأعمقم(،4)ءه،ىعامقرارلإعلانبيكاسومنمحاولةاللوحةوكانت

.بر.ع.ء!،---ة3.3.!؟غ!حدبديةلسك-اطريى----تعبيرواد!ورة.واليأسللغضبالخاصةرموزهمستخدما

.الفرديالتحكمعنبعيداوالكارثةالأزمةعنقوي

!+!طورلىنرححثشثأس--ودضصهأ3.لنمالكا73س3لأنهاكيوعيللحزببيكاسوانضم،أم449وفي

9حرا..*-لألا3---1صط،3ظ.النازيينهـالفيفعاليةأكثركانواالشيوعيينأنأحس

5ءا!ا!!ء!سبل!5بحيرةفنبأنهالشيوعيةالدولمعظمفىرسميابيكاسوفنواتهم

ثا!،!1أو!لأح!مخرولسوى!برته!بر-كلركغ-ص!لم05!.مقبولغيرلحماقط

.-!-----في؟!مء315ص/وخزفياتهوحتهبيكاسورسمولد،م491وبعد?

***صذأ!ثكو-كوختح!إلحارسكأسصسلمإو2لا6نكح!صثىرسملسلاممئابكأنماوظهر،ولطفاءسترخااكثرأساحساإ

ككلسحولىس!ء*زكمامنسدكياختاكأا-ص-11)حبم!-تلمثد-*-س-الاخرونوبفر-فنهأيامأحسنخلدآلحدلدالنهحهذاأن
\ء!س-بهرس!،ص!ال!مادبعصويسعر.الماصى!يعدبط.طالماالىبالعواط!

ص---7----س-كالم،*-*!!-س-صصلم-3لىلمالمرئيةبي!عاسومغامراتفيجديدةانطلاقةمثلهذاأن

سوخسيح+

ممعولدا7-بانو7أولاد-ةطشويعدسادلم/9".الفنفيوالذهنية
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!263العالمفيبحيرةأعمقبيكالبحيرة.دحيرةليكال،

،9012،،0!!"0،6!4.،002علىوفتحويروسيافىسيبرياشرقيجنوبفيتقع



شجره،نلبيكاا524

فيالبحيراتأقدممنواحدةبيكالبحيرةوتعتبر

تحركاتبسببتقريئاسنةمليون25قبلوتكونت.العالم

والبحريةاشبريةالحيواناتمنأنواعوهناك.الأرضيةالقشرة

أسماكمثلمنها،وبالقربالبحيرةفيتعيشالتي

هذهفيبي!صالفقمةوتوجد.أخرىوانواعالجولوميانكا

الماءفيتعيمقالتيالنادرةالأنواعمنوتعتبرفقطالبحيرة

.العذب

،المجاورةالمناطقجوفيالبحيرةلمياهالكبيرالحجميؤثر

منالقريبةالمناطقحرارةدرجةفإنالمثالسبيلفعلى

الصيففيبرودةوأشدالشتاءفيدفئاوأكثرأعلىالبحيرة

الفتقفيأجحيرةس!إويتجمدعنها.البعيدةالمناطقمن

نهرا336مصبم!وبالرغممايو.شمهرإلىينايرشهرمن

منهايخرجفقطواحدانهراهناكأنإلا،بيكالبحيرةفي

بيكالبحيرةلمنطقةالرئيسيةالمنتجاتومنأنجارا.نهروهو

السدودوتقوم.والأسماكوالخشبوالورقالسيليلوز

إركتسكمدينةبتزويدأنجارانهرعلىالمقامةالهيدروليكية

عنالناجمالتلوثوبسبب.بالطاقةالأخرىالمجاورةوالمدن

حياةفإن،البحيرةسواحلمنبالقربالواقعةالمصافي

،أم889عامفيللخطر.عرضةالمحليةالبريةالحيوانات

ولحمايةالبيئيةالتهديداتلمقاومةبيكالمؤسسةأقيمت

.للبحيرةالحيويالنظام

الأشجارمننوخالبيكانشجرة.شجرةالييكان،

إنهاإذ،قيمةذاتأشجاروهي،الشماليةأمريكاموطنها

الأبيض.الجوزمننوعوهي،الزيتونيةالجوزةثمرةتطرح

نهرضفافعلىالطبيعيةبيئتهافىالشجرةهذهوتنمو

وكذلكلووا،منالجنودبإلىالوا!الإقليمفىالمسيسيبي

وشمالتكساسولايةفيبأوكلاهوماالنهريةالوديانفى

أنحاءكلفيالبيكانزراعةبساتينتنتشركما.المكسيك

ولايةمنالش!اليةالحدودإلىالمتحدةالولاياتمنالجنوب

بأعدادالبيكانشجرةوتزرعكاليفورنيا.وولايةفرجينيا

والشرقإفريقياوجنوببأسترالياالتجاريةللأغراضقليلة

لأوسط.ا

الولاياتفيمهمةصناعةالبيكانأشجاروإنتاج

السنويالمتوسطيبلغحيث،الجنوبفيخصوصاالمتحدة

الجوز.منكجمملايين011علىيربوماالبساتينلإنتاج

فيكجم023علىيربوماالأشحاربعضتطرحهويبلما

أعوام6أو5مضيقبلتثمرلاالبيكانشجرةولكن.العام

مايحققأنقبلأخرىسنواتءوتمضي.زراعتهاعلى

العائديتحققولا.مربحةكميةمحصولمنتطرحه

عامهاالشجرةبلوغعندإلاللملاكالكاملالربحي

نأإلا،لثمارهيزرعالبيكانشجرأنمنوبالرغم.العشرين

وصناعةالأرضياتتبليطفيالاقتصاديةقيمتهالأخشاله

البيكانأشمجارتنمووقد.الجدرانتحليدوألواحا!لأثاث

أسفلأم8،و2.1بينيتراوحبقطر،م55لارتفاع

وشسمحجما.أصغرالأشجارأغلبكانتوإن،الجذع

لديدوجوزها،الحريففصلفيصفراءدهبيةأوراقهاالبيكانشجرة

الطعم.

اللمابيعقمهااليسار()أسفلناعمةقمتمرةداتالبيكانشجرةثمرة

رقيق.قشرويعلفه،يؤكلالدي

!-?؟،3؟يمءيرخزرل!

،+ص؟3

لملم*ء-3ئم*خ37!-د

ق!!بر%!بززرىءلملمةحميه!3

3!!سكأ*؟ير



453سمك،البيكريل

بنيأوإيرماولونغائرةبتجاعيدالأشجارهذهقلف

تتشكللىم5.و03ب،أوراقهاطولوتحراوح.شاحب

بين9عددهايترأوحالرماحكرؤوسمدببةوريقاتمن

وريقة.71و

مخزونصنالبساتينفيالبيكانأشجارزراعةتتم

من"ختارةغصيناتمنببراعمتطعيمهاجرىشتلات

المزارعونيقو.أقد،ذلكإلىبالإضافةالثمار.جيدةأشجار

الرياحؤغوم.البريةالأشجارتطرحهاالتيالمحاصيلبجمع

أشمجاربتيتملاالتلاقحأنإلا،البيكانأزهاربتلقيح

البستانزراءؤتتمولذلك،الغالبفيالواحدةالفصيلة

مننوععاىاللإقبالويزيدالأشجار.منمتنوعةبفصائل

بالأصابع،كسرهايسهلرقيقةبقشرةتتميزالبيكانثمار

الورقية.القشرةباسمتعرف

الأرضءلمىالساقطةالثمارمنالمحصولجمعيتم

مراكزإلىالثماروتنقل.الاليةالهزازاتبمساعدةأوتلقائيا،

تعبئتها.3درجاتإلىوتصنيفهاوفرزهالتنظجفهاالتفريغ

اليا.القثرةمنزوعالبيكانوتصنيفكسريتمماوغالبا

ألماني،!!بطل.(-م691)7بوريسبيكر،

الرجالفرا:يببطولةبفوزهأم859عامالتنسعالمأدهمى

رجلأصغرأصبحوبذلك)ويمبلدون(،إنجلترامستوىعلى

هذهينالألمانمبأولكانك!ا،الرجالببطولةيفوز

،8691عا!تيويمبلدونببطولةأيضاوفاز.البطولة

عامالأمريكيةالمتحدةالولاياتببطولةفازكماام،989و

فازالذيأالغربيالألمانيالفريقمعلعبوقد.ام989

.أم889عاهـاديفيزكأسبطولةفياس!ويديالفريقعلى

الي!لوانية.وبألعابهالقويةالإرسالبضرباتبيكرواشتهر

لاعباوآصبح،هيدلبرجمنبالقربليمينفيبيكرولد

.ام849عامالدرأسةمنانتهائهفورللتنسمحترفا

مطربة(.-ام)339جانيتالسيدةبيكر،

أعمال"داءفيالفريدصوتهاأهميةمدىأثبتتبريطانية

فنهام!موعةتتضمن.رنانةأوعاليةأصواتمنغناء

ولدت.والأغافي،والخطب،المولمسيقيةوالحفلاتالأوبرا،

إنجلترا،فىيوركشايرجنوبيهاتفيلد،فيبيكرجانيت

في،جر.بمسبيوجريتووينترينجهاميوركفيوتعلمت

عامفريركاثلير،جائزةعلىحصلتوقدهمبرسايد.

الإمبراطوريةلأمرللسيداتقائدةاختيرت.ام569

.ام769عامالبريطانية

ام(.8!3-1821)صفويلالسيربيكر،

نهرمنابعموت!تحديدفىكثيراساعدبريطانيمكتشف

فيكبيرةبحيرؤ!بيكراكتشفام،864عامفي.النيل

)بحيرةنيانزاألبرتاسمعليهاوأطلق،النيلمنابعأحد

أطلقشلالاتلاحقوقتفياكتشفثم(،الانألبرت

الملكيةالجغرافيةالجمعيةرئيسكانمرشيسو!.اسمعليها

الحكمإبانالاستوائيةالمديريةحكمبيكرتولىكما.انذاك

منابععنكتبعدةكتبوقد،السودانفيالاستعماري

دفعمما،معاصريهبينومعارضةاهتماماآراؤهوأثارت،النيل

إلىليفينجستونديفيدابتعاثإلىالملكيةالجغرافيةبالجمعية

.الموضوعهذاحولأوسعبدراساتللقيامإفريقيا

الجزيئيةصيغتهكيميائىمركبالصوداييكريوئات

وبيكربوناتالخبزعموداباسمكذلكويعرفحثم!!يم30

حموضةلإزالةالصودابيكربوناتيستخدم.الصوديوم

أكسيدثانيمصدروهي.البشرةتهيجولتهدئةالمعدة

النار.إطفاءأجهزةوبعضالخبزخمائرفيالكربون

.الخميرة:ايضاانظر

بودر،البكنجانظر:.الصوديومبيكربوئات

الصودا.الصودا،بيكربونات

أنواعثلاثةعلىيطلقالبيكريلسمكسمك.الييكروو،

وأالصغيرةالبايكفصيلةإلىتنتمىالتىالاسماكمن

الحقيقيالبيكريلوأسماك.الشماليةأمريكافيالرمحسمكة

تقاتلوشرهةسمكةوهىكبيرفملهاالرمحياتكلمثل

البيكريلأسماككلوتعيش.السنارةتمسكهاحينمابعناد

منها.الأصغراسممكتأكلماعادةو،العذبةالمياهفي

ويوجدالمسعور،البيكريلهيالثلاثةالبيكريلوأنواع

متوافروهوالطينوبيكريلوفلوريدا،ماساشوسيتسبينما

فيويعي!ا!لسلسل،والبيكريل،المسيسيبيبوادي

مينبينماأليغنيجبالوجنوببشرقوالجداولالبحيرات

نمويزيدماونادراأركنسساسحتىوغرباوفلوريدا

وهماطولأ.سم03علىالطينوبيكريلالمسعورالبيكريل

مهما.صيدسمكأومهماغذاءيكوناأنمنأصغر

الأكل.فيجيدلحمهافيها،مرغوبصيدسمكةاللسلسلاليكريل

لترقيالعذبةالمياهفيوالجداولالمحيراتفيالمسلسلالبيكريليعيمق

.المتحدةالولاياتوحنوي
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جيدلحمها،معروفةصيدسمكةالمسلسلوالبيكريل

يبلغقدبل.سم6.حواليعموماطولهاويبلغ،الأكلفي

كجم.5.4حواليلهاوزنوأكبرسم09حجمأكبر

سمك.،الكراكي:أيضاانو

.م(4491-681)3ريكهنلىليو،بيكلانلى

الأفلام)تحميض(تظهيروسائلطورأمريكيكيميائي

حساسةطبقةإنتاجمنتمكنشقد.الفوتوغرافيةالضوئية

الفضة.كلوريدمنخاصنوعبتحضيرمتفوقةللضوء

وتسفبسرعةالصورتطبعأنالطبقةهذهوبإمكان

فيأصشمص!اضوءمنبدلآالصناعيالضوءباممتخدام

مأ909عامبيكلاندقام.الأفلام)تحميض(تظهيرعملية

كانالذيليصئابىكليتمإلفورمالدهايدالفينولبمزج

بلبصافىغنتفيبيكلاندولد.صناعيراتينجأول

تدريسشيوعم!!.أم882عامغنتجامعةفيوتخرج

درجةنالو،أم988و1882عاميب!تهناكالكيمياء

الأمريكيةاالمتحدةالولاياتإلىوانتقل)أ!شاذ(.بروفسور

.نيويوركمدينةفيوعاش،ام988عام

بنجامين.،ديزرائيدى:نظرا.يرلإ،بيكئسفيلد

.نهرما،ملفيل:نظرا0بيكود

بالفلبين،لورونشرقيجنوبتقعجزيرةضعبهليكول

طويلساحلولها2.أكم000.2نحوتبلغمساحةتغطي

الشرقيالجزءفيبراكينسعلسلةبهاوتوجدالتعرجكثير

البراك!تهذهب!تومن.الجزيرةشبهمنالشرقيوالشمالي

بينتوجدكما،وبلسانومايونوأريقاأشماروتبراكين

أفادتالتيالحصبةالمستويةالأرضمنمساحاتالجبال

بي!صلواديالمساحاتهدهوتضم.البراكينرمادمن

دايت.وسهل

وصزمايخلاقنبالجزيرةبشبهالزراعيةالمحاصيلوأهم

الغنية،انتربةهذهفيبنجاحالمحصولينكلاوينموالهند،

بالتساويتتوزعالتيالأمطارعلىالريفييعتمدانوهما

ويشكلالموز،فصيلةمننباتمانيلاوقنب.العامطوال

لاتتأثرالأليافمصدرابالأغصانأوراقهيربطالذيالجزء

جوزشجرةمنجزءولكل.والورقالحبالمنهايصنعبالماء

الهند)جوزالكوبرامنهابممفيدةامعتخداماتالهند

الفلمين.صادراتأهموهماالهندجوزوزيتالمجفف!(

مستوطنوبهاقامبيكونثورة.!ره،ليكون

عامالمستعمرةحكومةضدأمريكافيفرجينيامستعمرة

مزارعوهوبيكونناتانيالالثورةهذهقاد.أم676

وليمالحاكمالمستعمرةمستوطنواتهماوقد.ناجحشساب

اعتداءاتلإيقافإجراءأييتخذأنيرفضبأنهباركلي

مستوطنووادعى.الغربيةالمستوطناتعلىأ!نودا

وأصدقاءمئأصدقاءهباركليأنأيضاالمستعمرات

وادعى.سيامحيةمميزاتإنجلتراملكالثانيتشارلزالملك

المسالمينالهنودقتلواالغربيينفرجينياسكانأنباركلي

جميعا.أهعادين

حملةيقودأنبيكونمنالمستعمرأتمستوطنوطلب

وأتباعههوأجبر،الحملةبهذهقيامهوبعدأ!نود.اضد

فىتعديلاتلوضعاجتماععقدعلىباركليا!كم

بيكونعلىمتمردلقبباركلىالحاك!اوأطلق.النظام

ثورةوأدت.تاونجيممم!لإحراقوأتباعهليكونوعاد

فيإصلاحاتوإلىالحكممنباركليإزاحةإلىلي!صن

الموجهةالتهممنالعديدالمؤرخينبعضيعارض.المستعمرة

لاركلي.ضد

كان.؟(م2921-؟4121)روجر،بيكون

الشخصياتمنواحدايعدوهوإنجليزيا.وعالمافيلسوفا

بيكونعرف.الوسطىالقرونفىالعلومتطويرفىاشائدة

فيالأوائلالباحثينوأحدالتجريبيةللعلوممؤ!سمابصفته

يدرسالفيزياءعلمفيفرعوهو،البصرياتعلمادراسة

التيالعلميةللثورةالقواعدإرساءعلىساعدوقدالضوء.

عشروالسالغعشرالسادسالقرنينفيأوروبافيظصت

يين.الميلاد

إنجلترافيسومرستفيبيكونروجرولد.حياته

تركثمأكسفورد،جامعةفيوالفلسفةالحرةالفنوندرسو

وبدأالميلاديعثعرالثالثالقرنثلاثينياتفيأكسحفورد

ما472عامفيالتدريسوترك.باريسجامعةفييدرس

السنواتوأمضىأكسفوردإلىوعادصحيةالأمحباب

،للرياضياتمكثفةدراسةفيحياتهمنالتاليةأحشرا

.البصرياتعلموخصوصاوالتقنية

الفرنسيسكانجماعةإلىأم257عامبيكونانضم

داخلالثقافيالإصلاحعلىليحثباريسإلىوعادالدينية

المعرفة.ل!سلنظامونشرلاكتشافنفسهوليكرسالكنيسة

الجماعةداخلفينزاعقام،الوقتهذاوفي

وسف.الكتبعلىرقابةوضععنهونتج،الفرنسيسكانية

منمنعوهولكنهمالكتابةفيبالاستمرارلهبيكونرؤساء

أعماله.نشر

بيكونجمع،الرابعكليمنتالباباطلبلرغبةوتنفيدا

أبوسالمسمىالملخصوأرسلالمعرفةلنظامملخصا

،أم267عامفيالباباإلى(،الأطول)العملهايوس

.بيكونأعمالوأهمأبرزمنالملخصهذاوأصبح



455نسيسفرا،بيكون

عشمالثالثالقرنمنالسبعينياتخلال

وعلوالرياضياتالفلكعلمفيبيكونكتب

مؤل!بعضالكنيسةانتقدتام278عاموفى

292عامحتىالراهباتديرفيباريسفى

كتاببيكونأتم،وفاتهمنوجيزةفترة

ماكانأعلنوفيه،اللاهوتعلملدراسات

النصرانى.العالمشرور

كتبهاالتيال!ع!الأهمكانت.أعماله

وعل!الفلسفةفيأيضاكتبولكنهالعلوم

بالفيلسوفبيكونتأثرالأعمالهذهوتوضح

القديسالنصرانياللاهوتوعالمأرسطو،

سينا.ابنالعربيوالفيلسوف

اللغاتدراسةعلىكتابهفيبيكونوسث

هـدراسةأناعتقدفقد.واليونانيةالعربية

تفسيرتحسينعلىللمعرفةالساينستساعد

العلمبالمعرفةمنالمزيدعلىالتعرفوعلى

المفتاحالرياضياتبيكوناعتبروقد.واليونانية

الفلك.بعلميتعلقفيماخصوصاعلمي

الرياضبوتكافلأهميةبيكونشرح

درادحقلوهوالبصرياتعلمفيالتجريبية

لدر)الاستقراء(الاستنتاجيبالأسلوبواستعان
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فيلسوفأم(.626-5611)لمحرالسيس،بيكون

الأساسيينالأوائلالمؤيدينمن.كانإنجليزيدولةورجل

لاستعمالالمؤيدير،ومنالتجريبيللمذهبنفوذاوالأكثر

.المشكلاتلحلالعلميةالطرق

التعليمفيالتقدم:الفلسفيةبيكونكتاباتأهممن

الكتابانوهـصماأم(62)0الجديدالأورغانونأم(بم06)5

أجزاءستةفي!مشروعضمنكتابتهماأتماللذانالوحيدان

الكبير.التجديديسمى

بحثطرقفيوهو

العلوموإنجازاتونظريات

بيكونوكتب.التجريبية

طابذاتمقالاتأيضا

.مبتكرةومقالاتهزلي

فيبيكونولد.حياته

موظفاوالدهوكانلندن

بكليةالتحقمهما.حكوميا

ليبكونفرانسيسلجامعةبعةتاوهي-،ترينيتي

فيوأنضم.ام575حتىام573عاممن-كمبردج

فرنسا.فيالإنجليزيالسفيرحاشيةإلىأمء76عام

ومنحام584عامالبرلمانفيعضؤابيكونانتخب

رفيعةعديدةمناصبوتقلد.أم306عامالفروسيةوسام

بتهمةأدينذلكوأثناء،أم621عامحتىالحكومةفي

.قصيرةلمدةالسجنوأودعرشاوىقبض

الادعاءاتجميعبأنيعتقدبيكونكان.فلسفته

هيالوسطىالعصوربعلومالمتعلقةتلكوخصوصاالمعرفية

تعميماتتطرحالناسعقولأنإلىمشيرا،باطلةادعاءات

واعتقد.العلومأوالمعرفةإلىالوصوليعوقممامتسرعة

غيراختباراتعلىقائمالتعميماتهذهمعظمبأنبيكون

بأناعتقدفإنه،ذلكوجمع.قائمةطبيعيةلظاهرةكافية

هذاخلالومن.الحقيقةاكتشافبإمكانهالعقل

قوةتفوققوةيكتسبواأنيستلإإلأفرادالاكتشاف

العنصرحصولالرئيسىبيكونهدفوكان.الطيعة

بيكوننادىفقد،حالأيةوعلى.القوةهذهعلىالبشري

أطلق)أهواء(،تحيزاتأربعةمنالبشريالعقلبتطهير

.المعبوداتألممعليها

الحسي،إدراكهمتفسيرإلىالناسميلالأولالتحيز

رأىفقدمشوها،وليسحقيقيبأنهللأشياءوفهمهم

غيرالنقديللفحصيتعرضلمبشريإدراكأيأنبيكون

للثقة.قابل

خلالمنالأمورعلىللحكمالناسميلالثانياللحيز

قابليةمدىالناسيدركولم،وذوقهموتجربتهمثقافتهم

عليهاالاعتماديمكنلافإنهوبذلكللتغير،العواملهذه

المعرفة.لبناءأساسا

يحدثفقد،البشريةالعلاقاتعنناتجالثالثالتحيز

تكنلمبكلماتالتعبيرنتيجةالناسبينوتشويم!التباس

المعنى.تأديةفيدقيقة

وأالتعليلوقوانينالقديمةالفلسفاتتأثيرالأخيرالتحيز

نسجمنوالقوانينالفلسفاتهذهكانقوقد،التعقل

بيكوناعتقدوقد.ثقافيةأوذهنيةقيمةلهايكنولمالخيال

أسلوببدقةاتبعإذأالحقيقةإلىيصلأنالعقلبإمكانأنه

ويشتملما.ظاهرةوجودسببعنالبحثفيألاستقراء

جميعكشف-أ:خطواتأربععلىالاممتقراح!ألمسلوب

كشف2-.الظاهرةفيهاتحدثالتىالمعروفةالحالات

كشف3-.الظاهرةفيهاتحدثلاالتيالحالاتجميع

مختلفة.درجاتفيالظاهرةفيهاتحدثالتيالحالات

الثلاثة.الكشوففحص-4

كلمايظهرعنصراكتشافإلىالخطواتهذهوتقود

وبذلك،الظاهرةاختفتكلماويختفي،الظاهرةوجدت

.الظاهرةوجودفيالسببالعنصرهذااعتباريمكن



نسبسفرا،ببكون654

نأشعرأنهإلا،التجريبيةالأساليباأيدبي!صنأنومع

فيلتساعدهم)ا!خراضات(تمهيديةنظريةإلىبحاجةالناس

الن!ية.هذهطبيعةفييدققلمابيكونول!ش.بحوثهم

أهمأحدأم(.299-091)9فرانسيس،بيكون

العشرينالقرنمنالثانيالنصففيالبريطانيينالفنانين

تسحصياتبيكونلوحاتمنالعديدتصور.الميلادي

موحشة،مهجورةبيوتفىمعزولةمشوهةوأشكالآمعذبة

يصرخونأشخاصئالوحاتهمنسلسلةتصوركما

أضقليدي،االفنمنمأخوذةبيكونأعمالوبعضبهيستريا.

أيضاأعمالهبعضوتتعلقفيلازكيز.بعدمادراسةمثل:

ويرسم.والمجلاتالصحروفيتنشرجاريةلأحداثبصور

جمعوقد،ولنفسهلأصدقائهشخصيةصوراأيضابيكون

صورثلاثمنمكونةمجموعاتفيأعمالهمنالعديد

التجربة.لنفسمختلفةجوانبلتظهرالثلا"نياللوحتسمى

رسمئاتعليماتحلهتولمأيرلندافيدبلنفيليكونولد

تقريبا.

أم(.989-)6091باركلايصمويل،بيكيت

نوبلبجائزةفازأيرلنديا.وشاعرامسرحياوكاتباروائياكان

.أم69!عامللآداب

أيرلندا،ضواحيإحدىروكفوكصفيبيكيتولد

إلىانضمر،ام279عامبدبلنترينيتيكليةفيوتخرج

فيجويسجيمسالأيرلنديبالأديبالمحيطةالأدباءرابطة

(أم)389لبيكيتروايةأولميرفىوامتازت.باريس

استقروقد،بجويستأثرهمدىيعكسمما،اللغويبالثراء

.أم379عامفرنسافيبيكيت

بدأ،أم459عامالثانيةالعالميةالحربانتهاءبعد

ثلاثيتهمنهاالفرنسيةباللغةمهمةأعمالكتابةفيبيكيت

القابليخرأم(بم519)مالونوفاةام(،)519ملوي

باللغتينالكتابةفياستمرثمأم(.)539للتسمية

إلىاللغتينإحدىمنأعمالهمترج!اوالفرنسيةالإنجليزية

كتبهاالتيجودوانتظارفيلمسرحيتهكانوقد.الأخرى

فيالرئيسيةالشخصيةاعتبارهفيالأثرأكبرأم539عام

منالعديدذلكوتلت.العالميوالمسرحالادبرواددائرة

ام(بم)579اللعبةنهاية:وتشمل،الشهيرةالمصرحيات

السعيدةالأيامام(،)589لكرابالأخيرالشريط

أم(بم)739أنالستأم(بم)639اللعبأم(بم)619

للمذياعأيضابيكيتكتبوقدأم(.819)روكابي

ضعهرة.عصرهفيالمسرحي!!المؤلفينأكثروأصبحوالتلفاز

بنترهارولدمسرحياتفيكتاباتهتأثيرمدىرؤيةويمكن

شبرد.وسامألبيوإدواردستوباردوتوم

ثم.متوفةتجريبيةدائفابيكيتمؤلفاتكانت

،متزايدةبصورةبساطةأكثرومسرحياتهرواياتهأصبحت

منهاالقليلعلىوالإبقاءالتفاصيلمنالكثيربحذفوذلك

هيكتاباتهفىتتضحالتىالرئيسيةوالصورة.فقط

داخلياصراعايعانيالسنكبيررجل(أو)امرأةلشخص

الماضيذكرياتتدوروبينحا.بهالمحيطةللبيئةمفهومهمع

ذاتهاعنالتساؤلفيتبدأ،الشخصياتتلكمخيلةفى

وحودها.حقيقةوعن

ام(.017-أ؟)118ئوماسالقديس،بيكيت

استقلاليةعلىللحفاظبدأبهاشتهر.كانتربرياسقف

لوفاتهوكذلك،الملكيالتدخلمنالإنجليزيةاحضيسةا

.مثيرةبطريقة

وفي.وفرنساإنجلترافيودرس،لندنفيبيكيتولد

كانتربريأسقفثيوبولدبخدمةالتحقأم،431عامنحو

عاموفي.رئامشهتحتالكنسيةالمناصبمنالعديدزتولى

كبيرابيكيتبتعيينالثانيهنريالملكقامأم،أده

وأصئ،رغدةحياةبي!جتعاشوقدإنجلترا.فيأطقضاة

الملكعين،أم621عامفىو.هنريأصلملكالمفضلاشفيق

منصبهمهامبيكيتتولىوقد.لكانتربريأسقفابي!صيت

حقوقعنوأصئمدافعابساطةأكثرحياةوعالقبجدية

الملكية.السلطاتضداممنيسةا

نظرا،هنريوالملكبيكيتبينالمريرةالخلافاتتوالت

قاوموقدإنجلترا.كنيسةعلىالسيطرةالملكلمحاولات

ملاكمنالضرائبلجمعالملكمحاولاتليكيت

محاكمةقاومكما،للكنيسةالمملوكةوالأراضي،الأراضي

خوة.بجرأئمالمتهمينالكنيسةمسؤولي

إلىوفرحياتهعلىبيكيتخشيأم،164عاموفي

عاودماوسرعانأم017عامإنجلتراإلىعادولكنهفرنسا،

الملكغضبفيتسببمما،الملكيةللسلطاتمعارضته

كانإنالملكتساءل،الملكلفرلمساناجتماعوفى.عليه

أحدمنلتخليصهأحصافيةاالشجاعةممهمواحدأيأسدى

هنريقالهماأنالفرسانمنأربعةوعد.المشاغبينالرهبان

وقتلواكانتربريإلىالفرسانفذهب،ملكيةرغبةهو

.كانتربريكاتدرائيةفيبيكيت

تنصيبالثالثألكسندرالباباأعلن،أم731عاموفي

فىبيكيتمقبرةأصبحتماوسرعانقديسا،بيكيت

اليوموهو-ديسمبر92يوموأضحىمزارا،كانتربري

.بذكراهألاحتفاليوم-بيكيتفيهاغتيلالذي

.إنجلترا:أيضانظرا

مشاهيرمنمجموعةتضمأمريكيةعائلةاسماليل

ثلاثةخلالفنانا02العائلةهذهمناشتهروقد.الفنانين



علىدرسأنبعدلعائلتهاللوحةهدهصوربيلويلسونتشارلز

.لندنفيولستبنجامين

(أم827--1174)بيلويلسونتشارلزوكان.أجيال

نأيمكنشخ!سأيبأنيعتقد،المتحمسالعائلةمؤس!

بيلجيمسوأخاهعشر،السبعةأطفالهأغلبوعلم.يرسم

خمسةبدترهجيمسوعلم.الرسمم(471-8311)9

والتكوينات،الشخصياتوجوهجيمسوصور.أطفالهمن

والطيعة،الطبي!بةالمناظرصوركما،أناسعلىتحتويالتي

التيالمباشرةاالساخرةبالطريقةمنفذةوكانت.الصامتة

.الأسرةهذهأعمالأجملميزت

(أم825-)1774بيلرفافيلمنكليعد

تشارلزابناءأش!ام(086-)1778بيلورامبرانت

تصورالتيبلوحات!،رفائيلاشتهروقد.الفنانينبيلويلسون

فقدرامبرانتأما.الحجمصغيرةوبلوحاته،الصامتةالطبيعة

بيلمريما-ةساولعل.الشخصيةالصورمئاتصور

محترفةمصوهـةأولجيمص!ابنةأم(0018-885)

أمريكا.فىالشخصياتلتصوير

منتصفي9وهوالتصويربيلويلسونتشارلزترك

أنشأهالذيالطبيعيالتاريخلمتحفوقتهكلووهبالعمر،

الدرخمجهوعةوهيلوحاتهأدقوتحوي.فيلادلفيافي

تيتانلابنيهالطيعيبالحجمشخصيةصوراأم()597

ئيل.ورفا

م(.فيلسوا6017-)1647بيير،بيل

المدأخلمعظمكرستشهيرا.معجماوضع

لل!وضعهالذيام()796والنقديالتاريخي

الدوغماتيةأالدينيةمعتقداتهبعرضبيلاهتم

أساسية!بصفةتستندالتيالأديانوعارض

مدانكانوقد.وحدهالعقلإلىأووحدها،

الدينى.التسامح

فرنسي،ت

المعجمافي

الدينية.!اد

لتعصبية،سا

العاطفةى

عنمؤثرائا

754ترودجير،بيل

قسيسلأببفرنسافواكسمنبالقرببيلولد

أنهغير،الرومانيةالكاثوليكيةإلىتحولثم،بروتستانتي

الدين.فىمتشككاوأصبحإيمانهعنتخلى

الوسطىالعصورفيشسيدتلحصونأبرا!تاوررليل

منأصحابهالحمايةوأسكتلندا،إنجلترابينالحدودقرب

الوصولكان.البلدينحدودعبرالنهبمعتاديهجمات

عبريتمللحصنالأولبالطابقكانالذيالجلوسبهوإلى

إذاسحبهيمكنمتحركخشبىسلمعبرأوحجريدرج

السادسجيمسنجحعندماحصار.أوهجومحدث

نهجه-نفسعلىبإنجلتراالأولجيمسوسار-بأسكتلندا

أهميةهناكتعدلمالحدود،عبرالنهبعلىالقضاءفي

عشرالسابعالقرنخلالاستعمالهاوتوقف،الحصونلهذه

فيعديدةأماكنفيباقيةأطلالهاتزلولم.الميلادي

الحدودإقليميوفي،الإنجليزيةالحدودمقاطعات

.بأسكتلندا

بمقاطعةهيكسبامقربكوربردخبمدينةالحصونبرختاورزبيل

القسيس.حصنيسمىمحصنسكنوهوبإنجلترانورثمبرلاند

آثارعالمة.م(6291-681)8جلرثرود،بيل

رحلاتفىحياتهامعظمقضت،بريطانيةورحالة

ألفتاسيا.غربجنوبفيمجهولةلمناطقاستكشافية

أعمالهاأهمأنإلاوالآثار،السفرعنالكتبمنالعديد



تشارلزلسبرا،بيل458

واشنطنفىبي!!ولدتأم(.279)خطاباتهاهىالكتالية

فيعيمتوبإنجلترا.ويرأندباينبمقاطعةبواشنطن،هول

ال!ولىأمحالميةابالحرخلالالعربيالخابراتم!صب

شرقيةسكرتيرةأصبحتثمأم(،191189)4

دوروأدت.أم029عامأحراقاعلىالعامللمفوض

علىالأولفيصلالملكتنصيبأثناءإداريةمستشارة

فىبيلوساهمت.فيصلال!:أم.219عامالعراق

.أم239عامببغدادالوطنيالمتحف!تأمميس

جراحام(.248-771)4تشارلزالسيربيل،

البشريالدماغعلىالرائدةبعملياتهاشتهرأس!سلندي

الإعصابأدكتشصامنأولبيلىكان.العصبيوالجهاز

الدماغتشرلجعحضابيمؤلفاتهوشملت.محددةوظائف!

أم(.)826الإنسانلجسمالعمبيالجهازأم(،181)

الجمعيةفيعضواوأصبحأدنبرةفيوتعلمبيلولد

عاموفي.أم982عام!ميرلقبعلىوحصلالملكية

.أدنبرةجامعةفىللجراحةأستاذاأصبح،أم836

سياسى(.أم1085)788روبرتالسيربيل،

مأ982عامفيأصدنشرطةلتأسيسقامشهير،بريطاني

بوبيز،للففأيلقبونالحينذلكمنالشرطةجنودوصار

.الانإلىبهيعرفوذومازالواروبرتاسممندارجاششقاق

منأبوهصانوبإنجلترابريبلدةمنبالقرببيلولد

هارومدرسةفيتعليمهتلقىالنسئ.صناعةأصحاب

تخرجحيثأكسفوردبجامعةتشيرش!كرايعستوكلية

ألقى.والرياضياتال!سلاسيكيةالادابفيأصثرفابدرجة

البريطانيبالبرلمانالعموممجلسفيالأولالألمعيخطابه

وكيلاتعيينهتم،لذلكونتيجةعاما،21عمرهكانعندما

.والمستعمراتالحربلوزارة

الغربيالشمالإلى،اليونانشعمالينىصغيرةمدينةييلا

كم.93منيقرببما-تيسالونيكيأو-سالونيكمن

قليلةالأرضمنممساحةتحتلالزمانقديمفيوكانت

ليدياز.نهرمياهمنتكونتبحيرةعلىتشرفالانحدار،

يعرفأسدياالمكانمنالإبحارتستطيعالعععفنوكانت

إلىفتصكملليدياز،نهرمجرىعبر،سالونيكبخليجالآن

عامحواليوفيمهما.مرفأصارتالتيليلامدينة

314منح!صم-مقدونياملكأرخيلوسقام،.مق004
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11الكنغرلحيوانمشاهدتهدونأوروبيأولكان

سكازعدديبابليز،دولةعاصمةبيلموبان
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المقطعامنبيلموباناسمأصلاشتقوقد
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وارتفاعها،م71وعرضها،م45وطولها،كانشاباسم

منالمفتوحالجزءأمتدادعلىالمشاهدونيجلعم!.أم2
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صاحببأنهبيليهويشتهر.للكرةالصحيحوتسديده
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-كوزموسمثريق،أمريكيدولارملايين4)75يقارب
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قليلةببة!

تكونمالند

ولها،حلوةلامعةسوداءصغيرةحبةوالثمرة.طازجة

الأسود.الزبيبحجمفىوهينضجها،عندعصارة

الثمرةوتفقد،التجاريةللتوابلالناضجةغيرالحبةوتستخدم

تنضئ.عندماالعطرةرائحتهامنكثيرا

الأفرنجي.الفلفلأيضا:انظر

اللأطعمةمنكانالبيميكانلحم.لحمالييميكان،

أمريكاسكانمنالحمرالهنودوكان.الأولىالمركزة

للجاموسالمجففةاللحوممنبتجهيزهيقومونالشمالية

بتعليقيقومونكانوا،كثيرةأحيانوفي.والوعولالبري

لتجفالشكلالخروطيةخيامهمدعاماتفوقاللحوم

اللحومعلىمدخنامذاقايضفيكامعسكراتهمنيرانبتأثير

بالدهنيخلطونهمسحوقإلىوتحويلهاودقهاتجفيفهابعد

يضيفونوقديبرد.أنبعدأقراصابتقطيعهويقومونالحار،

حفظهيمكنطعاموهو.مذاقهلتحسينالعنابثمارإليه

اعتمدتوقدكبيرا،حيزاحفظهولايشغل،طويلةلفترة

ترحالها.أثناءرئيسياطعامابوصفهقبائلهمعليه

البقرياللحممنالحاضرالوقتفيالبيميكانيصنع

طعاماوالصيادونوالمساحونالرحالةعليهويعتمد،عادة

أمريكاأهاليويقوم.الطويلةرحلاتهمفيبهيتزودون

كماتساجو.يسمىبالبيميكانشبيهطعامبصنعالجنوبية

بيلتوبخ.يسمىكاثلطعامبصنعإفريقياجنوبأهالييقوم

نشراتكاتبأم(.908-)1737ثوماسيدق،

أمريكيالمولد،إنجليزي.والدينالسياسةفىشهيرحماسي

لقادةالسياسىالفكرفيبالغاتأثيرأكتاباتهأثرت.الجنسية

أثناءباريسفيمعروفةشخصيةأصبح.الأمريكيةالثورة

عامآدمزجونالأمريكيالرئيسعنهقا!.الفرنسيةالثورة

علىتأثيرلهكانالعالمفىرجلأيأعرف"لا:ام608

منأكثرالأخيرةسنةللثلاثينشؤونهاأوالمعمورةسكان

بينلمء.توماس

مننفوسفيقويةمشاعربينوشخصيةأفكارألهبت

اخرونوأبغضهكثيرا،بعضهمأحبهفقد.حولهكانوا

بطلا.بينيعتبرونالمؤرخينمنعدداأنغيرالقدر.بنفس

وعبر.مكافأةيسألأندونأمريكاأجلمنالكثيرفعل

وساندهابعضهمقبلهاسياسيةأفكارعنودقةبوضوح

فىمنبوذاماتذلكومع.الموتلحد،الضرورةعند

المجتمع.

لأسرةسانجلتراثيتفوردفيبينولد.المبكرةحياته

فيعملهبدأمحدودا.الدراسةفيحظهجعلمما،فقيرة

ارتاد،عمرهمنعشرةالتاسعةوفي.عمرهمنعشرةالثالثة

فىجمركيامحصلااشتغلبعدوفيما.وجيزةلفترةالبحر
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زوجتهوفاةلعدتزوج.العم!!منفصلأنهغير،لندن

عاموفى.الثانيةزوجتهمنقانونيافصلولكنه،الاولى

بصداقةحف!!أنهغيروفقيرا.وحيدابينكان،أم774

ونصحه،لندنفيحينهاكانالذيفرانكلينبنجا!،

أمريكا.إلىبالذهاب

رسائ!!ومعهأمريكاإلىبينوص!!.الأمريكىافمائر

مشاركامحرراب!تأصبحماوسرعان.فرانكلينمنتوصية

قضيةأج!منيعملبدأثمبنسلفانيا،مجلةفي

الفطرةصتهمذنشر،أم776عاموفي.الا!متقلال

وقد.الأوائلاالمستوطنينلقضيةذكيطرحوهيالسوية

بريطانياعنالكاملبالاستقلالالمذكرةهذهطالبت

علىأيضاالمذكرةاحتوتكما.قويفيدرالياتحادوبإنشاء

بينوأكد.ثةالورروالمكانةالم!جةفكرةعلىبارعهجوم

تاريخفيجديدعهدبدايةتمتلسوفالامريكيةالثورةأن

وتوماسواشطنحورجالمذكرةتلكقرأوقد.العالم

أصتوناالمستعمرينالقادةمنوآخرونجيفرسون

المواطنينمنالالافمئاتقرأهاكما،استحسانهم

السويةالفطرةمذكرةحققتوبذلك.العاديينالأمريكيين

ذلكحتىإلأمري!سالتاردفيمذكرةتحققهانتشارأوسع

بسلسلةالسويةالفطرةبينأتبعأم،776عاموفي.الحين

تلكأولىا!شه!وقد.الازمةعنوانتحتالمذكراتمن

نفوستمتحنالتيالأزمةهيلم!تلكيليبماالمذكرات

سرعاناطشرقةالشمصوبطلالصيفجنديإن.لارب

بلادهما...خدمةعنالأزمنةتلكفييتواريانما

لم!.عليهالتغلباليسيرمنليستماما،كالجحيمفالامشبداد

.جنودهعلىعالبصوتالمذكرةتقرأبأنواشنطنأمروقد

الجيمقمشاعرالواضحةالجريئةبينكلماتألهبتلقد

.الحربأيامأحلكفيال!مريكي

إلىانضمكماأم،776عامفيجخدياب!تعمل

للولاية.ديمقراطيلوضئد!شورالبنسلفانيينمنمجموعة

للجنةاصئهـممكرتيرا،ام777عاممنأبريلوفى

فضحفيبينأمانةأنغير.الخارجيةللشؤونالكونجرس

دين،سلاسفرنسا،فيأمريكالمندوبالمريبةالممارسات

منالاممتقالةعلىأجبروبذلكالأعداء،لهجلبتقد

منصبه.

ثم،ام787عامفرنساإلىبينسافر.الفرنسىالثائر

1917عاميإنجلترافيوجودهوخلالإنجلترا،إلى

كانالتيالإنسانحقوقالشهيرةمذكرتهنشر،ام297و

الفرنسية.الثورةعلىبروكأدموندهجومعلىفيهايرد

لبينوأجرت،العملهذاحظرتبتوليمحكومةأنغير

،أم297ديسمبرفيإثرهاوأدين،الخيانةبتهمةمحاكمة

فرنسا.إلىعادقدكانبينأنغير

النوابمجلسمنح،أم297أغسطص26وفي

ذلكليصئبعد،الفرنسيةالجنسيةبينالفرنسيأ!طنيا

أعضاءوهم،أصدقاءهأنغير.الوطنيةالجمعيةفيعضوا

ففصل،الجمعيةفىالقوة!قدوا،الجيرونديونعليهميطلق

عشرةمنلأكثروسجن،الفرنسيةجنسيتهمنوحرممنها،

الأمريكىالوزيرأنغير.الجيرونديونان!:شهور.

سراحه.وأطلقأمريكيامواطنابهاعترفمونروجيممم!

العقلعصربينكتب،السجنفيوجودهوخلال

الناسمعظمسماهوقدأسدين،أحولأف!صارهعنفيهمعبرا

أكثر،لاواحد،بإلهأومن"!إلنىقائلا:وبدأهالإلحاد.إنجيل

بيناختلف.لم!الحياةهذهبعدحياةفىسعادةإلىوأتطلع

الكنائسفيورأى،الراسخةال!صسيةالتعاليممنعددمع

الاجتماعى.التغييرسبيلفيكأداءعوأئقالقائمةبيةأ،ورر1

جيفرسونتوماسالرئيسرتب،ام208عامفي

منالناسبينفوجد.المتحدةالولاياتإلىعودةأصب!ت

بسببلمجذكرونهمماأكثرالدينعنأف!!ارهلسببشذكرونه

حياتهسنياخروفى.الأمريكيةللثورةقدمهاالتيالخدمات

فيها.ودفنبنيويوركوماتمرض

عدىيطدقاسمالبينابوراشجرة.شجرةالبيئابورا،

ساوثنيومنب!صلالمطيرةالغاباتمنطقةفيتسموشمجرة

هذاعلىويطلق.ونيوزيلنداأممتراليافيوكوينزلاند:يلز

الساجالأبيفأوالزاناسمأيضاالأشجارمنأحوعا

يصلالذيالفارعبالطولالبينابورأشجرويمتاز.الرمادي

وقلفعريضبجذعأيضاالأشجارهذهوتمتاز.م04إلى

جزئيا.تتساقطسميكةوأوراقاللونرماديحرشفي

عنقوديشكلفيتنمونسبيا،وكبيرةبيضاءوالأزهار

منخاليةأخشاباالبينابوراأشجاروتعطيزرقاء.بثمار

صالحةوأخشابهامطلقا.ولاتنكمشقوية،الشوائب

المنازلداخلالمستخدمةالعامةوالتجهيزاتالأثاثلصماعة

نأإلا،نادرةأخشابأنهاورغم.النحتفيوكذلك

المنحوتاتلصنعيفضلونهاالأخشابعلىالنقمقفناني

.أضادرةا

سلسلةفينشطبركانبيناتوبوحبلجيل.ييئالويو،

ويبعد،الفلبينفيلوزونجزيرةجنوبىفيزامباليزجبال

،أم74،ويرتمهمانيلا.شماليكم88حواليالبركان

مراتعدةالبركانثاروقد.السلسةهذهجبالأعلىويعد

.عام006منلأكثرخامداظلأنبعدأم،199مايوفي

منالعديدودمرشخص003منأكثرالانفجاروقتل

شاسعةمساحاتالبركانيالرمادوأتلف.تامبشكلالقرى

فيالمبانيمنالكثيرأتلف،كماوالمزروعاتالمحاصيلمن
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تبعدالتيأنجازمدينةذلكفيبما،والقرىالمدنمنعديد

التيلونجابوأوالساحليةوالبلدةالبركانعنكم02مسافة

فيتسببوقا-.الجنوباتجاهفيكم03البركانعنتبعد

منازلهم!عنشخص0002004حواليرحيل

حقيقةدصكل!أوإثباتإدىتهدفمعلوماتالبيئة

عامة،تسصبلاتأومستنداتمنتتكونقدوالبينة.معينة

يقدمقتلةأدمثلشيئاأيضاتكونوقدشمهود،شمهادةأو

المتحريصودالتىالحقيقةعنمعلوماتظهورهاأووجودها

إليها.الوصول

الممحكمةالبينةيقدمقانونينزاعفيطرفوكل

محاكمةأىأماعليها.المتنازعالحقائقوتقررالبينةوتدرس

وفي،المحافونهمالحقائقعنالمتحرينفإنالمحلفين

هوالقاضييكونمحلفونبهايكونلاالتيالمحاكمة

.المتحري

.القانونعنفضلاأخرىحالاتفىالبينةتستخدم

المقالةهذه،الحقائقلإثباتالأدلةيجمعونمثلافالعلماء

المحكمة.بينةعامةبصفةتناقم!

البينة:أبينةامنعاماننوعانيوجد.البينةأنواع

إثباتإلىتهدو!المباشرةفالبينة.الظرفيةالبينةوالمباشرة

جريمةعلىالعيازافشاهدآخر.دليلمساعدةبدونالحقيقة

المدعىرأىأنهيشهدبأنمبافمرادليلايعطيمثلا،قتل،

تثبتأنأىإتميلالظرفيةوالبينة.الضحيةيقتلعليه

بصددها.نحر،التيالرئيسيةالحقيقةتؤيدالتيالحقائق

المدعىرأواأنهميشهدوابأنظرفيةشمهادةالشهودويعطي

نأعلىالش!،دةوتدل.القتلجريمةمكانيتركعليه

البينةولكنالضحيةيقتلأنيستيمكانعليهالمدعى

الحقيقة.لإثباتوحدهاتكفيلاالظرفية

والقاضيالمحكه"،فيبالبينةالسماحتنظمقواعدهناك

وقدلا،أمللقواعدطبقابهايسمحهليقررالذيهو

بالبينة.يىممحهللتقرربمحاكمةالقيامإلىالقاضىيضطر

يخرجونسوفى!المحلفينفإن،الإجراءاتهذهمثلوأثناء

المحكمة.من

وهوعامبوبمءلايسمبهالشهادةمننوعوهناك

الذيالدليلهوالشهادةهذهومثل.السماعيةالشهادة

ألاخرينلقومنسمعهماللمحكمةفيهالشاهديقول

الشخصية.الخبرةمنالشاهديعرفهماوليس

وثيقةالشهادةتكونأنيجب.با!لوصوعالصلةوثاقة

يجب-أي-المحكمةفيبهايسمححتىبالموضوعالصلة

مشكلة.وتحلبقضيةتتصلأن

وفى،المحلفينتضللقدلأنهاتمنعقدالشهادةإن

عليهالمدعىبأنالعلمىالدليلفإنمثلا،،جنائيةمحاكمة

!ها.يسمأنالمعتادمنليسأخرىجرائمارتكبقد

الشهادةأساسعلىقرارهمإلىالمحلفونيصلأنويجب

عليه.المدعىيحاكمأجلهامنالتيبالجريمةالخاصة

وأ،المتهمينأولئكسمعةإلىين!ونلاقدالمحلفينإن

لهم.السابقاللإجرأميالسجل

مصلحةلحمايةالشهادةإيقاففيالحقهوالامتياز.

علىالمتهمونهؤلاءيجبرأنلايمكنإذ.علاقةأومهمة

الامتيازاتومن.جنائيةمحاكمةفيأنفسهمضدالشهادة

اسمريةالاتصالاتكشفالمحكمةحقيشملألاالأخرى

بعضفيوعملائهمالمحامينوبينوزوجاتهمالأزواجبين

القضايا.

فإنناقصئا،ماحقيقةعلىالدليلكانإذا.القرائن

استدلالايسمىوهذا.أخرىقواعدبوساطةتثبتالحقيقة

سمبعلمدةشخصغيابعلىدليلتوفرإذافمثلا،.بالقرينة

ميت.بأنهالاستدلالعنهينتجفقد،الأقلعلىسنوات

الكريمالقرآنسورمنالبينةسورة.سمورةالييئلأ،

.والتسعونالثامنةالشريفالمصحففيترتيبها.المدنية

تعالىقولهمنالبينةتسميتهاجاءت.ثماناياتهاعدد

البينة!جاءتهممابعدمنإلاالكتابأوتواالذينتفرقوما)

.4:البينة

التىالمدنيةالسورمنيكنلموتسمىالبينةسورة

وموضوععدب،محمدرسالةمنالكتابأهلموقفتعالج

السعداءمنكلومصيروعلا،جلللهالعبادةإخلاص

.الاخرةفيوالأشمقياء

،والنصارىاليهودعنبالحديثالسورةابتدأت

الحقلهمبانأنبعدظ!مح!،اللهرسولدعوةمنوموقفهم

ثم.بهكذبوابعثفلما،ينتظرونهوكانوا،أنوارهوسطعت

وهو،الإيمانعناصرمنمهمعنصرعنالسورةتحدثت

أهلجميعبهأمرالذيالكبيرالعلىللهالعبادةإخلاص

فيوالتوجهوالقصدبالذكروعلا،جل،وإفراده،الأديان

الكريم.لوجههخالصةوالأعمالوالأفعالالأقوالجميع

الكتابأهلكفرةمن،الإجرامأهلمصيرعنتحدثتكما

المؤمنينمصيروعن،الجحيمفىوخلودهم،والمشركين

معالنعيمجناتفيوخلودهم،العاليةالمنازلأصحاب

طاعتهمجزاء،والصالحينوالشهداءوالصديقينالنبيين

العالمين.لربوإخلاصهم

القرانايات)ترتيبالكريمالقرآ!أيضا:انظر

الكريم.القرانسور(؟وسوره

فيالأسماكلصيدشهيروميناء،عالميمصيفيدلتو!

المحليةالحكومةمقاطعةمنجزءايعتبربإنجلترا،ديفون
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البرجالانتباهتسترعيالتيالسياحيةالمناطقوتضم.لتوربيه

إكستر،أساقفةقصرمخلفاتمنوهوتاور،بايبلالمسمى

.الميلاديعشرالرالغالقرنفيتشييدهتمالذي

نيلسوف.م(2831-471)8جيرمي،بيئثام

المنفعة.بمذهبالمعرو!الفلسفةمذهبومؤس!إنجليزي

والأعمالوالمؤسساتالأفكارتقويميجبأنهيرىوكان

وفائدتها.منفقهامدىأساسعلى

.السعادةتحقية!علىالقدرةبأنهاالمنفعةبينثاموحدد

فيالسعادةمنممكنقدرأكبرلتحقيقحياتهوكرس

منوالخيرالسعادةإلىينظركانكما.وللمجتمعالمجتمع

قياسيمكن-ا:بمايلييؤمنكانحيث،المتعةمنظور

الخاصةمتعتهمابزيادةفقطالأفراديهتم-2.بدقةالمتعة

مادائمايفعلأنفردكلعلىيجب3.آلامهموتقليل

وضعوقدالبشر.منعددلأكبرالخيرمنقدرأكبريحقق

تحينحاولكما.المتعةلقياسالمبادئمنعددابينثام

تضع،مؤسمساتوتنظيم،قوانينلاستصدارالفرص

الشخصية.المصلحةفوقالعامةالمصلحة

ففي.الم!لوبةالإصلاحاتبعضانتقاداتهحققتوقد

لملأنهاالقضائيةالمحاكمانظامإصلاحتممثلا،بريطانيا،

العامة.المصلحةنشرعلىتعملتكن

الحكومةدثظاياكتاببينثاممؤلفاتشملت

والتشريعوالأخلاقياتالمبادئفيمقدمةأم(بم)776

أم(.)978

بأكسفوردكوينكليةفيوتخرجلندنفيبينتامولد

.أم763عام

الحجمصغيرالبينشركلب.كلبالمصغر،الييئشر

الراينواديمنجاء،الصغيرةالصيدكلابعائلةإلىينتمي

الغزاليشبهلأنهالغزالالتريرأحياناالألمانويسميهألمانيا،في

إماولونه.سوداوانوعيناهالوتدشكلرأسهويأخذالصغير،

حمراء،علاماتبهأسودأوالزرقةإلىمائلأسودوإماأحمر

ووزنه.الدوبرمانبينشريشبهوهوكالصدأ.بقعبهبنيأو

الكتف.عندسم3.وارتفاعه.كجم5-3بينلمجراوخ

لكلب.ا:أيضاان!

دوليلاعب(.-أم039)رتشيبينود،

دوليالقاء28فيالأستراليالكريكيتفريققادألمشرالى

أيايخسرأندونأم639عاموحتىأم589عاممن

248وحاز،ركضة102/2تسجيلفينجحكمامنها.

عاممنلقاء63في(الكريكيتلعبةفى)هدفويكتا

.أم649عامحتىأم529

الألفييتجاوزدوليكريكيتلاعبأولبينوديعتبر

اللعباعتزالهبعدبينودعمل.ويكتوالمائشركضة

بسيدنىالتلفازمحطاتإحدىفيتلفازياومعلقاصحفيا

البريطانية.ال!ذاعةوبهيئة

ويلز.بنيوساوثبينريثفيبينودريتشاردولد

اللعبيتمورقيةلعبةالبينوكاللعبة.لعيةالييئوولل،

ولكل.لعبورقة48منتتكونخاصةورقبعلبةفيها

منمنهملكلاثنتان،لعبورقة21الأربعةالمتنافسينمن

الاحاد.بطاقاتإلىاضسعاتابطاقاتأولمنبطاقةكل

،البطاقاتدرجاتأعلىهىالاحاديةابطاقاتوا

.فالتسعات،احفاريتفا

لعبةولكن،البينوكاللعبةمنكثيرةنوعياتوهناك

اللعبة.هذهصورأشهرمنواحدةهيالمزادبينوكال

بدوريقومرالغمعهميكونماوغالباأفراد،ثلاثةويلعبها

بلوغثممعينرقمعلىالمزايدةاللعبةوغرض.الورقموزع

والفائز.بطريقتينالنقطاللاعبونويكسب.الهدفذأ!ك

منمعينةمجموعاتيضعالمزايدأنبمعنىجملبمبالمزايدة

لعبيتمأنوبعدتمثلها،التيالنقطويضيفاللعبأوراق

بالاوراقخاصةنقطاالمزايديتلقىالشدةدورأولتفريقةا

بها.خادعالتى

ويتواترزراندمدينةمجمعحدودتمصمنبلدةليدودي

إفريقيا.بجنوبفيرنجنجويتواترزراند-بريتوريا-إقليمفى

مدينةشرقيكم03نحوبعدعلىالبلدةوتقع

نسمة.10513.1سكانهاعدد.جوهانسبرج

يوجدإذ،التجاريةللأعمالمهفامركزاالبلدةوتعد

والفولاذالحديدمصانعمثلالصناعاتمنالعديدبها

.والنحاس

،ام887عامالمنطقةفىالذهباكتشافتمكما

إقليموحاكمالعامالمساحريسيكجونالبلدةبتسميةوقام

.نسفالترا

مجموعةرئيسفارارجورجالسيرالمدينةبتخطيطقام

تلكتمتلككانتالتيالذهبعنالمنقبةالشركات

إغلاقتموقد.أم709عامبلديةإعلانهاوتم.الأراضي

.ام679عامذهبمنجمآخر

الأسماكمننوعالبينيتسمكة.سمكةالبيئيت،

المحيطفيمنهاأنواعأربعةوتعيشالبحار،أواسطفييعيعق

فيتعيشوهى.الهنديوالمحيطالهادئوالمحيطالأطلسي

بكنداونوفاسكوتياإفريقياوجنوبالأرجنتينمنكل

امتدادعلىالأستراليالبينيتويوجدوإسكندينافيا.
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.الهادئالمحيطفييعيشالباسفيكىالبينيت

البينيتويوجدلأستراليا.الشرقيالساحل

أوكندا،المتحدةالولاياتحدودحتىشمالأ

المحيطافيانحططالبينيتويوجد.تشيلي

.الهنديالمحيطفىوشرقاإندونيسياإلىاليابان

01منأكثرالبينيتأسماكبعضتزن

تذاتالبينيتوسمكة.أسم.منأكثرطولها

جواذاتوهيالظهر.إلىالرأسمندقيقة

سصوتسبح.مشعبةوذيولفضيةبيضاء

الصالسمكوتأكلغذائها،عنبحثاباستمرار

وربمافريستها.لملاحقةالمياهخارجوتقفز

السا.المناطقفيالصغاروتعيش.البيضملايين

أكبر.تصبحعندماللبحرتدريجيا

.دت!ور()1للغةا،لصينيةا،لصينا:نظرا0ييدين

سيا.(م8491-4881)رددواإ،بينيه

تشبتأسيسفىماساريكتوماسمعاشترك

.ام189عام

الأولىالعالميةالحربأثناءوفي

ال!منجزءابلادهكانتوبينماام(،189

تش!علىبينيهساعد،الهنغارية-النمساوية

الحربوبعد.باريسفيتشيكوسلوفاكية

ما189عاممنتشيكوسلوفاكيالخارجية

/ا.الرئاسةفيمالمماريكخلفثمام.359

الأببعضبضمالألمانيةللمطالب

الحكومترمنضغطتحتتشيكوسلوفاكيا

والفرنسية.

التشيكوسلوفاكيةؤالحكومةبينيهترأس

-1)939الثانيةالعالميةالحربأثناءلندن

ارعنالتخليعلىأجبر،الحربانتهاءوبعد

السووللاتحاد-بلادهفيالشرقإلىمقاطعة

بتأسيسرالتشيكوسلوفاكيينللشيوعيينسمح

أهلية.حرببخوضالمغامرةمنبدلآ

الباسفيكى

حتى-جنوبا

منلهادئ

ويبلغكجم

زرقاءخطوط

سفليةنب

البينيتكة

والحبارخير

الأنثىتضع

وتسبححلية

تشيكىسى

كياسلوفاكلو

-1491(

يةطورامبرأ

حكومةشيل

وزيراعمل

عاموحتى

بينيهستسلم

من-اء

البريطانيةط

فيالمنفىي

ام(.459

أبعد-ثينيا

كما.ييتى

دكتاتورية،

فيراكوفنيكمنبالقربكوزلانيفيبينيهولد

تشيكوسلوفاكيا.

نرنسينفسعالمام(.119-)1857ألفردبيئيه،

.للأطفالالنفسيةبالدراساتالاهتمامأجلمنكثيراعمل

اكتشافمنيمكنمنهاجبوضعالفرنسيةالحكومةوكلفته

لهمتقدمأنأجلمنالعقليالضعفيعانونالذينالأطفال

مجموعةسايمونثيودورمعوطورخاصا.مدرسياتعليما

سايمون-بينيهاختباراتعليهاأطلقالتيالاختبارات

الذكاءلقياسالطرقأولىكانتوقدالذكاء،لقياس

اكتشافمنالمصلحينتمكنوهي،العقلىالعمرولتحديد

تعد.العاديدونالذكاءذويوالاطفالالموهوبينالأطفال

بينيه-لاختباراتتحسيناتالمعاصرةالذكاءقيالممات

الأساسية.سايمون

،صباهفىالقانوندرسثمبفرنساليسفىبينيهولد

وسرعانالأحياءعلمدراسةفيالرغبةشمديدكانولكنه

علملدراسةاتجهثم،القانونمهنةتركإلىالميلهذامادفعه

عملالألمموياء.غيرالأشخاصدراسةوبخاصة،النفس

بجامعةالتجريبيالنفسعلممجالفيلمصحةمديرابينيه

التربويةللتجاربجمعيةأنشأ،كمابباريسالسوربون

النفس.علمتتناولوصحيفة

الذكاء.:أيضاانظر

أفقرتعدالهند.منالشرقىالشمالىالجزءفيتقعليهار

مساحتهاوتبلغعاليةالسكانيةالهند.كثافتهاولايات

نسمة86..853338ويسكنها2كما.87773

ويسكنها75%بنسبةالأميةفيهاتنتشرباتنا.وعاصمتها

ويعتمد،والسيخوالنصارىوالهندوسالمسلمينمنخليط

عشرالثامنالقرنخلالبميتالصومعةهذهمتل،الغلالصوامع

منالولايةمحصوللتخزينوتستعملبيهار،عاصمةباتنافيالميلادي

.الغلال
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وتعدينالثقيلةالآلياتوصناعةالأرززراعةعلىاقتصادها

.واليورانيوموالحديدالحجريوالفحم،البوكسيت

-499هـ،854-438)بوبكرأ،البيهقي

الخسروجرديعليبنالحسينبنأحمدأم(.660

أعمالمنقرية،بيهقإلىنسبة،البيهقيأبوبكر،الخراسماني

صاحب،الإسملامشيخ،الثبت،الإمامالحافظهونيسابور.

عنه.وأكثر،مجلسهفىوتخرجالحاكمالزم.التصانيف

فىوأخذوبرع،صباهمنوحفظهالحديثكتب

علمهفيلهوبورك.والحفظبالإتقانوانفرد،الأصول

العلماء،سيرةعلىوكانوحفظهفهمهوقوة،قصدهلحسن

باليسير.قانعا

شافعيفقيهمنما:الجوينىأبوالمعاليالحرمينإمامقال

علىلهالمنةفإن،البيهقيأبابكرإلآمنةعليهوللشافعىإلا

يسبقلمكتبأصنف.مذهبهنصرةفيلتصانيفه،الشافعي

شعب،الصغرىالسننبمالكبرىالسنن:مثلإليها

،الدعوات؟الآداب؟البعثبمالنبوةدلائل؟الإيمان

بيهق.إلىتابوتفىونقلبنيسابورماتوغيرها.ا!لعرفة

فازأسترالىرسامأم(.099-291)4كلفتونبيو،

فىالفنونمؤسسةعنالزيتيةللرسومالرئيسيةبالجائزة

،أم719ام،659السنواتفيبأسترالياويلزنيوساوث

حتىأستراليافىللتشجيرلحبهصيتهذاعوقد،أم729

أنشطمنالميلاديالعشرينالقرنمنالستينياتأصئفي

التشجير.علىبالحفاظالمنادين

لرسمالطبيعىميلهونماملبورنفىأرنستكلفتونولد

برعايةللفنونالقوميةفكتوريامؤسسةفيبالزيتالصور

انتباه-البدايةفى-بيوحذبوقد،دارجيوليمالسيد

فيعرضهاالتيالأستراليةالحيواناتعنبرسوماتهالجماهير

لصورتقديمهوكان،أم69ءسنةفكتوريافنانيجمعية

انطاعيوبأسلوبمثيردراماتيكيبشكلالحيوانات

عملهبيواستنبطوقد،الحزينةالشجيراتبيئةمعيتكامل

وسطورحلاتهالنائيةالتشجيرلمناطقسفرهمنهذاالأخير

ليا.أمشرا

-)1858إدفورسكيميخائيلبيوبين،

اكتسب،الأصلصربىأمريكىفيزياءعالمأم(.359

تقدمإلىالعلماءاختراعاتهقادت.مجالاتعدةفىشهرة

وشبكاتوالبرقياتالطويلةالمسافاتهواتفنظمفىكبير

.اختراعبراءة34بيوبينسجل.اللاسلكيةالاتصالات

إلىمهاجرمنالذاتيةسيرتهعننال،أم429عاموفي

بوليتزر.جائزةام()239مخترع

المجر-النمعسافيإدفورمنطقةفيبيوبينولد

سابقا(.)يوغولمملافيا

الرسميواسمهاالسعوديةالشباببيوت

عامتأسست،الشبابلبيوتالسعوديةالجمعية

لرعايةالعامةالرئاسةوتديرها،ام969هـ،ا938

بيوتودعمتنميةفىتتمثلالجمعيةوأهداف.الشباب

،الشبابلدىالمعارفوتنمية،بالمملكةالشباب

،الرياضفيالشباببيت

السعوديةالعربيةالمملكةعاصمة

العربيةالشباببيوتأحد

منالشبابلاستقبالالمجهزة

الأقطار.كل
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معلوماتهملإثراءالترحالعلىوتشجيعهم

.الأخرىوالبلدان

خدمنالعضويةبطاقةحامليستفيد

إقاصمنوخارجهاالمملكةداخلالشباب

بيتأيفييقيمأنوله.والأنشطةللهوايات

بباستثناءالواحدةالمرةفىأيام6لمدةالشباب

،.إقامتهمحللأنهالبطاقةمنهاستخرجالذي

العرالاتحادبرامجفىالمشاركةللعضويمكن

العالم.أرجاءشتىفيالشبابلبيوتالدولي

فئارهناك.العضويةعلىالحصولكيفية

الأعضاء-أوتشمل،العاملةالعضويةأولأ:

الراشالأعضاء-ب.سنة02إلى61لمسن

الجماءالعضويةثانئا:.لمشة02عمرهمتحجاوز

والطلابية.والرياضيةالشبابيةوالهيئاتالأندية

والمقيمين.الزواروتشمل،الدوليةالترحيب

بالإقامةلحاملهاالعضويةبطاقةوتسمح

للمنتسبيمكنكما.المملكةأنحاءعلىموزعة

با!الأعضاءالعربيةالدولجميعفيالإقامةمن

دو،دولة41وعددهاالشباببيوتلجمعيات

عضوا.26وعددهاالدوليالاتحادفيالأعضاء

الشباببيتأيضا:انظر

رزنيهادلناسيمكنمبانالمحميةالبيوت

مزوسقوفهاحوائطهاصنعت.العامطوأل

منأشكلاالمحميالبيتويعد.البلالمشيك

الحردرجةتنظجميمكنحيثالمحميةالزراعة

الضروريةأالأخرىوالشروطوالتربةوالرطوبة

الحارأالبيوتأحياناالمحميةالبيوتوتسمى

.الصوباتأحياناعليهايطلقكما،الزجاجية

النباتاتوأنواعوالشمجيراتالزهوروتزرع

الخضراوا!منأنواعتنموكما،المحميةالبيوت

فيوتباع،المنشاتهذهفيوالطماطموالخس

للمستهلكين.الطيعي

بألتسمحالمحميةالبيوتسطوحصممت

الشصرحرأرةتحتجزفهي.الشمسأشعة

فىببطءوالحوائطالعمئقفخلالللخارجالحرارة

باكأبالحرارةالتربةاحتفاظطريقةالعمليةهذه

العلماءفإن،الحقيقةوفي.الشمسمنالمأخوذة

الترتسخينلعمليةالمحميةالبيوتتأثيرمصطلح

تقدالأفرانفإن،الباردةالأجواءفيأما

اوالماءالبخارفترسل،المحميةللبيوتالحرارة

المبانيلتدفئةأنابيبخلالمنالساخنالهواء

بلادهمعن

بيوتمات

وممارسةء

بيوتمن،

الشبابت

الخار!،-في

والاتحادي

،للعضوية،

منالناشئين

الذينين!

وتشمللية،

بطاقةثالثا:

بيتا91في

يستفيد!أن

العربيتحاد

الدولذلك

النباتاتاعة

وأالزجاج(

بيئةشكال

والضوءأرة

.النباتشمو

البيوتأو(

فيالأخرى

الخيارمثل،

موسمهاغير

منقدركبر

وتتسرب،،

وتمثل.نديد

الحرارةنجاز

يستخدمون

من.مزيداأم

وأ،خنلسا

منوقليل،.

المبالي!ي.العامطوالالنماتزراعةمنالاستمكنالمحميةالبيوت

لمموه.المطوبةوالرطوبةوالضوءالحرارةوتهحئالجو،تقلباتمنالنبات

يقومخاصشمسيسخانعلىيحتويالمحميةالبيوت

خزانفيماءإلىوتحويلهاالشمسحرارةطاقةبامتصاص

الساخنةالمياهوتقوم،المحميةالبيوتأرضيةبين،قوي

.الباردةالليالىفيالمحميةالبيوتبتسخينالخزونة

الصناعة.:أيضاانظر

الفقراءلإيواءمحسنونيعدهابيوتالمسئينووت

وقد.معماريةأوتاريخيةأهميةمنهاوللعديد.المسنين

فىمنفصلةمنازل،الحالاتبعضفي،البيوتتلكتكون

صغيرةمنازلتكون،أخرىحالاتوفىمنفرد.ضخمبناء

المقيمونليتجنبودلكواحد،طابقمنمعظمهايتألفاللسنينبيوت

.الدرجصعودفيها
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كثيرويقوم.القديمةوالمدن،القرىفيوخاصة،منفصلة

بالتبرعوالعربيةالإسلاميةالبلادفيوالمحسنينالأثرياءمن

فيهاويوظفونالخاصةأملاكهممنكثيرةومبانبأراض

وتقديموإيوائهمالمسنينواممتقبالبرعايةللقيامالختضمين

فىتقدماولأولاهذهوأشهر،لهموصحيةترويحيةبرامج

الدولمنوغيرهاوالمغربوسورياومصرالسعوديةذلك

التكافللمبدأتحقيقاالخدمةهذهوتنشرترعىالتي

وشجعه.الإسلامعليهحضالذيالاجتماعي

العصورفيللمسن!تالغربفيمأوىأولأسه!

،كانتربريوفى.المشافيالبيوتتلكوسميت.الوسطى

جونسانتمشفىبتأسيسلانفرانكالأسعاقفةرئيسقام

كاردينالهنريقامكما.الميلاديعشرالحاديالقرنفي

ونشسترلىكروسسانتمشفىبتأسيسبيوفورت

تشملأحرىتاريحيةبيوتوهناك.أم454عامحوالي

ومشفى،وريكفيوليسستراللوردمشفىمنكلا

.لندنفىتشارترهاوس

منأساساتتكونالبيوترسبيكةسبلكة.الييوتر،

وذأجيوتروا.والنحاسالأنتيمونأيضاوتحويالقصدير،

صقللمسةجمعالفضةلونكثيرايشبهأبيضفلزيلون

علىيستخدموهوالشديد.واللمعانالقتامةبينتتراوح

الأوانى،مث!!السلعبعضصنعفيكبيرنطاق

رقيقة،أسيوتراوسبيكة.الشايوأطقم،والشمعدانات

البيوترمنالمصنوعةالأوانيتتطلبولهذا،بسهولةتنثنى

استعمالها.عندخاصةعناية

وهوالقصديرمنالأقلعلى%09منالبيوترويتكون

الأنتيمون،من%8إلى2نسبةوتضاف.جدارقيقفلز

سميكا.وجعلهالبيوترلتقويةالأحمر،النحاسمن%3و

علىيحتويالبيوترمعظمكان،الأوقاتمنوقتوفي

احتمالجانبإلى،قتامةمعببالرصاصلكن،الرصاص

أوانىفيتقدمالتيوالمشروباتالأطعمةبعضفيتحلله

عشرالثامنالقرنمنتصفومنذ.سامةموادمكوناالبيوتر،

منخالالبيوترمننوعاستخدامإنجلترافيبدأ،الميلادي

القصديرمنيت!صنوهو.بريتانيابمعدنعرف،الرصاص

ينطفئ.لمعانهيكنولمالأحمر،والنحاسوالأنتيمون

قطعصنعفيوالبيوتر،بريتانيافلزمنكليستحدمواليوم

البيوتر.

هىالبيوترصنعفيالأولىالخطوةالبيوتر.عشعكيفية

الأنتيمونإذابةتتمثمبالبوتقةيعرفإناءفيالقصديرصهر

تماما،خلطهاوبعد.السائلالقصديرفىالأحمروالنحاس

منأوالجصمنأوالفلزمنتشكيلاتفيالسبيكةتصب

القطئالمطلوبة.لسكالخشب

تتمثمحديد،منقوالبفيالبيوترصبأيضاويمكن

وتتشكلعليها.يقاسقوالبهيئةعلىوتقطعتسويتها،

مربعةصحائفأوقرصأوأسطوانةهيئةعلىأبالقواهذه

ويتم.مختلفةأشكالفىالحرفيونيشكلهاأسلاكأو

.الغزلتسمىعمليةخلالمنالبيوترأقراصتشكيل

وأصلبقالبمواجهةفىالقرصوضعمنالغزلويتكون

الحرفيونويستخدم.المخرطةتسمىآلةتديرهخشبي

وتشكل.الغزلقالبشكلفيالبيوترلضمغطثالمةأدوات

بطرقوذلك،شتىأشكالاوهيئاتفيالبيوترصحاف

الخشب.أوالبلاستيكأوالفلزأوالجلدمنبمطرقةاغلزا

أدواتلزخرفةزينةالبيوترأسلاكالحرفيونويستخدم

عمليةفيالعديدةأجيوتراموادأجزاءضماويتمالميوتر.

.اللحامانظر:.بالسبيكةاللحامتسمى

فإن،اللائقةالعنايةالبيوتروجدإذابالبيوتر.العناية

فيغسلهيتمأنويجبصقلا.ولايتطلبلاينطفئلمعانه

بعد،الإمكانقدربسرعة،صابونبهساخنماء

رائقساخنماءفىالبيوتريشطفأنويجب.الاستخدام

البيوترقطعتتركولا.لينةقماشبقطعةفوراويجفف

الصعبمنمائيةبقعاأحيانأيتركلأنهالهواءفىاضجف

لأنالأطباقغسالةفيالبيوترغسلولاينبغىإرالتها.

قاتما.السطحتجعلآنيمكنالتجفيفدورةحرارة

تجهيزفيالبيوترمنالمائدةقطعتستخدمألاويجب

،م592و4452بينماللانصهارقابلفالبيوتر.أطعاما

وأالأفرانأحدفيوضعإذاينصهرأنيمكنهذاهـعلى

مقعد.على

وأطقمالأوانيصعفىتستخدم،!ضيلونذاتسيكةالبيوتر

.الشاي
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أوروباو،قيةإنجلترافيالناسكان.تاريخيةنبذة

والثامنشلشرالسالغالقرنينخلالبكثرةالبيوتريستخدمون

فيما،حدوإلى،المنزليالطهيأدواتفىالميلاديينعشر

منأرخصبديلاالبيوترالحرفيونقدموقد.الكنائسأواني

جودته.لتدنىإرضاءأقللكنه،والذهبالفضة

فييكنلمالذينالناسلدىمعروفاالبيوترصار

المصنوعةحالق!منوكثير.الثمينةالمعادنشراءمقدورهم

وقد.امحضةواالذهبصائغىأعمالمنمتنوعةنسخمنه

فيالعاملينمثلمثلهمالبيوتر،صانعيلأنهذاحدث

ولم،الوقتذلكفيالسائدةالنماذجتمثلوا،الثمينةالمعادن

تناسبالتيخاصةالزخرفكثيرةالقطعتقليديحاولوا

البسيطة،لحالقطبحكمةاختاروابلنقاء،الأكثرالمعادن

وجهعلىتتوافيتبتصميمات،المزخرفةغير،الصنعالمتقنة

الخزفحلام،008عامبعدلكنالبيوتر.معالخصوص

البيوتر.محلتدريجيا،،الزجاجيةوالأواني

وأالمتاحففيموجوداالعتيقالبيوترمعظمنجد،واليوم

البيوتر"رزايحويوقد،الخاصةالمجموعاتضمن

الأطعمة.تقد-%فياستخدامهلاينبغيولذلك،الرصاص

والورش،المنازلفيشائعةحرفةالبيوترمنقطعوصنع

المدرسية.

-يرة،فيأسكتلندقيمقاطعةكانتليوثشاير

انظر:.أم175عامستراثكلايدإقليممنجزءاأصبحت

إقليم.،ستراثكلايد

أتيكا،بينتؤ،القديمةاليونانضواحيمن!احيةليوثيا

ولأن2.كم2ر085مساحتهابلغتولوكرس،،وفوسيس

إلىوتحولتالأراضيهذهتطويرتمفقد،خصبةأرضها

هذهأهلنيعد(أثيناأهلوكان.صغيرةومدنمزارع

البيوتيويينيحبوزأثيناأهليكنولمالظلثقلاءالضاحية

منهـجموعة،الرئيسيةالمدينة،طيبةمديخةوقادتكثيرا.

غزوفيسفا!ساعدتالبيوتيوية،العصبةتسمىالمدن

معحلففي،البيوتيويونحاربوكذلك.اليونان

الجنرالانوؤادالبيلوبونيزيةالحربفيأثيناضدالإسبرطيين

البيوتيويةالعصجمة،طيبةمنوهما،وبيلوبيداس،إيبامينوندس

عامكترالوفيالإسبرطىالجيشعلىالنصرإلى

القوةتيويةالبيمالعصبةأصبحت،ذلكوبعد،.مق371

فيليبا.الحكولكن.!شواتعشرلمدةاليونانفيالعظمى

موقعةفيوأثيناطيبةمدينتىهزممقدونياملكالثاني

الحاضرإزمنافيبيوتيازالتوما..مق338عامتشارونيا

.اليونانمنجزءا

طيبة.:أيفئاانظر

)فيتامينبالفيتامين(؟)الفيتاميناتالتغذيةانظر:.اووس

.(المركب

.بلجرادن!:ا0دجرابيو

لنوالرئيسيةالروافدأحدبيورسنهردهر.ييورس،

أمريكاأنهاربينالطولفيالثالثالمركزويحتل.الأمازون

بيورسنهريخترقوبارانا.الأمازوننهريبعدالجنوبية

فيالأنديزجبالمنوينبع.المطاطلإنتاجمهمةمنطقة

شمالالأمازونبلوغهقبلكم.0383لمسافةويتدفقبيرو،

البرازيل.غري

نصرانيةدينيةحركةأعضاءالتطهريونأوالييورلتان

عشروالسالغعشرالسادسالقرنخلالظهرتاجتماعية

المتحدةالولاياتفىانتشرتثمإنجلترا.فيالميلاديين

الاجتماعيةالمؤسساتعلىتأثيرلهاكانحيث،الأمريكية

الأبرشيينمثل:طوائفمنهاوتفرعت،والدينيةوالسيا!حية

والموحدين.المستقلينأو

تعالىمنالبيوريتانعقائدتطورت.البيوريتانعقائد

ويحخذ.كالفنوجونويكلفجونمثلالدينيينالمصلحين

الخطوطيعطيالذيالحقالإل!القانونالإنجيلالبيورشان

يصوغواأنفىأمللهموكان.الكنيسةلحكمالعامة

دورمنبالحدونادوا،مثلهممعتتفقبصورةإنجلتراكنيسة

النصرانيةالكناشأنإلىوذهبوا،الكنيسةفيالقساوسة

منبدلأمشيخيةمجالسخلالمنتنظمأنينبغي

بقراءةونادواإنجلترا.كنيسةفيالحالهوكماالأساقفة

الصلواتعلىوالاعتماد،الطقوسوتبسيط،الإنجيل

العفةعلىوحثوا.الرسميةالصلواتمنبدلأالخاصة

لنيلوسائلبوصفهاالنفسومحاسبةوالصلاةوالتقوى

الدينية.الفضائل

خلالالبيوريتانبعضشس.أمريكافيالبيوريتان

ومنإنجلترا.كنيسةإصلاحمنالميلاديعشرالسابعالقرن

أقامواحيث،الشماليةأمريكافيللإقامةرحلواثم

الاجتماعيةالحياةوشكلوافرجينيا،فيمستعمرات

هارفارد:كليتيوأسسوا.لقيمهموفقاوالدينوالحكومة

.المستعمراتتلكفىخاصامدرسيانظاماوأقاموا،وييل

السادسالقرنأواخرفىالإنجليزالبيوريتانبعضذهب

ثمأولأ،هولنداإلىبالملنشقينعرفواممنالميلاديعشر

ماساشوسيتسالانيعرففيمابليموثمستعمرةأسسوا

جزيرةإلىالمنشقينبعضانتقلكما.ام062عامفي

بجماعةاخرونالتحقبينما،معمدانيينوأصبحوارودل

أبرشانيين.وأصبحوماساشوسيتسخليج
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الموسوعةفىصلةذاتمقالات

حوناصف!،كاالأبرشالمجون

ماساشرسيضحليحمستوطمةمستعمرة،لليموت

حود،ويكلصجرودالمهاالرواد

باباتعيينهتمام(.878)1712التاسعييوس

بأطولوتمتع.أم846عامالكاثوليكيةالرومانيةللكنيسة

الأولىالإجراءاتوكانت.أجابوياالتاريخفيحكمفترة

للولاياتشعبيةأسةليبرامةلح!ضبشرأنبهاقامالتى

بدستور.ورعدالسيامميين،اسمجناءأعفىحيث.البابوية

الثوارحولعندماأم848عامرومامنهربولكنه

عامتنصيبهإعادةبعد.جمهوريةإلىرومامدينة

المسائلصىجدامحافظهةممياسةاتئبيوس،أم085

مية.لحكلا

انعقادهوالتاسعبيوسح!صملفترةالبارزالحدثكان

عاممجمعأوأ!وهو،أم986عامالأولالفاتيكانمجمع

للباباالمجملأنأعلن،الميلاديعشرالسادسالقرنمنذ

الأهمية-افىالأولىالمرتبةفييأتيأنهأيالعليا،السلطة

أمحصمةامذهبالمجمعاعتمدكما.الكنيسةكلعلى

بوية.البا

خلالأسقوةلاوروماالبابويةالولاياتإيطاليااحتلت

التاسعأغرنامنوالسبعيسياتالستينياتفىالاتحادفترة

،الفاتيكانفىاختيارياسجيناليوسأصبح.الميلاديعشر

بيوسولد.مسيادةلهحاكمابهيعترفلااتفاقأيورفض

مارياجيوفانىالأصلىاسمهبإيطاليا.كانسينيجاليافي

وأقام،أم981عامكاهناتعيينهوتم.فيريتى-ماستاي

مأ084عامكاردينالاوأصبحام827عامأبرشية

الليبرالىبتعاطفهاشتهرإمولا،أساقفةرئيسوبصفته

المحافظ.عشرالرالغجريجوريللباباوبانتقاده

كانأم(.8ء9-)1876عشرالثانيبيوس

باباانتخابهتم.الكنيسةتاريخفيالبابواتأنشطمنواحدا

واستخدم.أم939عامالرومانيةالكاثوليكيةللكنيسة

لاهتماماتهكثيراومدح.المسائلمنكثيرفيوفصلنفوذه

الاساسية.الكنسيةالمشكلاتمواجهةفيالمتعددة

أوروبيةحكوماتعدةرؤساءمعبيوسوتباحث

إيقافوحاول.الثانيةالعالميةالحربوقوعمنعلمحاولة

.أم939عامنشبتأنبعديمكنمابأسرعالحرب

باسيلي.أيوجينيوالأصليواسمهرومافىبيوسولد

عامكاردينالاوعينأم998عامقسيساتنصيبهوتم

مأ039عاممنالبابويةللدولةسكرتيراوعمل.أم929

بالا.انتخابهحتى

أحدأم(.939-)7ء18عشرالحاديبيوس

بشدةواجهواالذين،ال!صاثوليكيةالرومانيةالكنيسةبابوات

باباانتخابهتمأوروبا.فيالعلمانيةالحكوماتازدياد

عامفي.أم229عامأمماثوأج!جةاالرومانية31ضيسة

نزاعاأنهتالتىلاتيرانمعاهدةفيتفاوض،ام929

الرومانية.المسالةيسمىإيطالياومملكةالبابويةلينطويلا

عامفي.الفاتيكانمدينةعلىاسميادةأطباباالمعاهدةأعطت

الكنيسة(كلإلى)خطاببابويامنشوراأصدر،أم319

ألمانيامعمفاوضاتفيودخل.الإيطاليةالفاشيةشيهأداد

والشيوعيةالنازيةمنكلاأدانوأص!صه،أم339عامأسازيةا

ساندأنهرغم،أم379عاممنفصلينلالويينمنشورينصى

ضدالأممبانيةالأهليةالحرل!فيفرانكوفرانسيسكو

الكاثوليكية.الكنيسةإدانةمنرادمما،الجمهوريةالح!صمة

اسمهبإيطاليا.ميلانقربديسيو،فىبيوسولد

قسيساتعيينهوتم.راتيأشيليداميانوأمبروجيوالأصليا

كاردينالاعشرالخامسبنيديكتالباباوعينه،أم987عام

.ام219عام

أم(.572-015)4القديس،الخامسبيوس

الدينيةالأحاسيسيجسدوهو.أم566عامباباانتخب

حركةخلالالرومانيالكاثوليكيللمذهبالعميقة

بيوسالمفاد.كانالإصلاحتسمىالتيالكنسيةأضجديدا

يفرضأنمنصبهخلالمنوحاولوملتزما،هادئاشخصا

الكنسيةالمفاهيمحعسبوالأخلاقالتقوىمنحازمةمعاسر

.الناسوعامةالنصرانى(الدين)رجالال!كليروسعلى

فيانتخبام(.565-)9914الرابعبيوس

إصلاحإجراءاتبنجاحونفذ.أم955عامالبابامنصب

الإصلاحتسمىالتىالكنيسةتجديدحركةفيأساسية

ترنتمجمععقدإعادةفيالرئيسيإنجازهالمف!اد.كان

.ام562عامافتتاحهأعادثمأم552عامإلغاؤهتمأسذيا

لاستكمالدهاءهاستخدم،داهيةدبلوماسيابيوسكان

الأساسىالشكلوصإلمجمع.أم563عامالمجمعأعمال

بيوسأن.كماالكاثوليكيةالرومانيةالكنيسةلإصلاح

أل!داريةالذراعوهىالبابويةال!دارةفيإصلاحاتأدحل

للبابا.

لروماوالحضاريةالثقافيةالحياةالعشعادةفىبيوسساعد

وفيلابيابورتابيامدخلفيهابمامهمةمنشآتعدةببناءوأمر

علىمجهوداتهفيبيوساعتمد.الفاتي!صانحدايتشي

فىبيوسولدبوروميو.شارلزسانتأخيهابنمساعدة

ديأنجيلوجيوفانيالأصلىاسمهكانبإيطاليا.ميلانو

ميديتشي.
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تمأم(.823-)1742السابعبلورس

.ام008عامالكاثوليكيةالرومانيةللكنيسة

!انابليونفيهاكانالتيالصعبةالسنينخلال

وأوروبا،وكربىوسطأغلباحتلقدفرنسا

نابليوناهزيمةتبعالذيالأوروبيالاتفاق

اتسياسةالبدايةفيبيوسانتهج.أم815

لاحلولآوضعتمعهاتفاقيةوأبرمنابليون

الاقهذهوكانتفرنسا.فيالمضوبةالكنسية

تزبلمدةفرنسافيوالدولةالكنيسةلعلاقات

لتتوباريسإلىام408عامبيوسذهب.عام

صنابليونمقاومةفىبيوستشددإمبراطورا.

القاريالحظرإلىورففالانضمام.مطالبه

جوزف!منالطلاقحقنابليونإعطاءورفض

بيفقام،البابويةالولاياتنابليونضمأم،908

وعزلهمدالعملهذافياشتركواالذينكل

41عامحتىفونتينبلوفيوحبسهاعتقاله

!أنابليونضدالقويةومواقفهمعارضته

باهـمطالبهدعمتالتيالأوروبيةالقوى

بيوسولد.نابليونهزيمةبعدالبابويةالولايات

لو!جريجوريوالأصلياسمهلمجايطاليا.

41وعمرهبنيدكتياراهباأصبح.شيارامونتي

.ام785عامكاردينالاالسادسبيوسالبابا

4-)1835القديسالعاشر،بيوس

عاالكاثوليكيةالرومانيةللكنيسةباباانتخابه

عافيمحافظا.اللاهوتيةالناحيةمنبيوسكان

الكفكلإلى)خطاببابويامنشوراأصدر

الحروكانت.العصريةالحركةفيهايدينأخرى

أساللتبني،الكاثوليكيالفكرفيعلمئااتجاها

!االكتابعلىالتاريخيالنقدوتطيقجديدة

الكاثوليكية.الروحيةالحياةعلىمهمتأثيرلبيوس

بإ2تريفيسو،قرب،رايسفيبيوسولد

تعيينهتمسارتو.مليشيوريجوزيبيالأصلي

كاليوالباباعينهأم،398عاموفي.أم858

طوالاعتبروكاردينالأ.البندقيةعلىبطريركا

.ام459عامقديسبأنهرسمياأعلنقديسا.

باباانتخابه

باباتأصبح

حاكم؟ول

خلالكذا

عاملأول

معرضائية

صشكلات

أساسا،قية

مائةعلى-

نابليون-يج

منأكثرن

إنجلتراعلى

عامفىلن.

بتجريموس

فتممنسيا،

لكن.أم8

إعجابف

علىسول

سيسيتافى

"بارشابامجي

م(.تم191

م.3091م

م،7091م

ناتوبيا("

العصريةكة

لاهوتيةب

قدس.كان

اسمه.لاليا

عامكاهنا

عشرطلث

حياتهفترة

المبادلة،ممالمقاللغةفىوهو،اقتصاديتعاملالييوع

المرادوليسوتملكا.تمليكابعوضالمالمبادلةالفقهوفي

التيالورقيةالعملاتأووالفضةالذهبخصوصبالمال

وجازأخاس،ابينماديةقيمةمالهكلبلمقامهما،تقوم

مالآ.يعدوالاختياراسمعةحالفيبهالانتفاعشرعا

.والمعقولوالسنةبالقرانثبتتالبيععقدمشروعية

تعالى:وقال275.:البؤة!البيعاللهوأحل):تعالىفقال

نأإلابالباطلبينكمأموالكمتأكلوالاآمنواالذينأيهايا)

اللهرسولوسئل.92النساء:منكمتراضعنتجارةتكون

وكلبيدهالرجل)عمل:فقال؟أفضلالكعسبأيعلي!:

كلللناسالإسلامشرعوكذلك.الطراليرواهمبرولأبيع

عنهمويدفعالمصال!لهمويحقق،حياتهمبهماتقوم

مصلحةبهاتتحققالتيالعقودالبئمنوعقدالمفاسد.

وهؤلاء،الاخرينبيدمايحتاجالإنسانفإن،الناس

فشرع،عوضمقابلإلاغيرهمإلىبأيديهممالايعطون

وقياماالناسحاجاتلتلبيةوسيلةليكونالبيعالإسلام

لحياتهم.

البيععقدأركان

وإذا،وشروطهأركانهتوافرتإذاإلاالبيععقدلايصح

الركنبينوالفرق،البيععقدبطلشرطأوركنفقد

فهوالشرطأماالعقد،ماهيةمنجزءالركنأن:والشرط

هي:وأركانهالعقد.ماهيةعنخارخ

نأالعاقدفيويشترط،والمشتريالبائعوهما.العاقدان

الصبيبيعولاالمجنونبيعيصحفلامميزا،أيعاقلايكون

الجانبين.منوكيلطريقعنالبيعانعقادويصحالمميز،غير

فضوليا،العاقدكانإذاأما،للسلعةمالكاالعاقديكونوأن

لايملكها،أنهالآخرونويعرفالسلعةفييتصرفمنوهو

السلعة.مالكإجازةعلىموقوففبيعه

خفيةالإرادةكانتلما.والمشتريالبائعإرادةاتفاق

والمشتريالبائعرغبةتحققعلىيدلماحصولمنبدفلا

الإيجابوهىالعقدصيغةتوافرالعلماءفاشترط؟البيعفى

رغبتهعنيعبرالوفينأحدمنكلامصدرفإذا،والقبول

،ريالبمائةالسلعةهذهبعتكللاخر:يقولالبئثأنفي

للإيجابموافقاجواباالمجلسفيالاخرالطرفوأجابه

البيعفيإرادتهماعنمعبرأالكلامهذا،كانقبلت:بقوله

وكلامإيجابا،الأولكلامويكون،البيعوانعقدوالشراء،

الثمنالبائعأخذعندأيضاالبيعينعقدكماقبولأ.الثاني

فإن؟اشتريت:وقول-بعت:قولدون-السلعةوإعطاء

إذاأما.والمشتريالبائعإرادةعلىيدلوالإعطاءالأخذهذا

قبولهأوإيجابهفإنالعقد،علىمكرهاالطرفينأحدكان

البيعيكونلذاالشرا؟،أوالبيعفيرغبتهعنمعبرالايكون

باطلا.

نأمنها،لضروطفيهويشترط(.عليه)المعقودا!لبيع

قبلكبئالثمر،المعدومبيعينعقدفلاموجودايكون

النبيقولذلكودليل،الحيوانضرعفياللبنوبيع،نضجه

أحمدرواه(عندكماليسالاتبع:حزامبنلحكيمعفيط



البيوع472

رواه.علاحهقبلالثمربيععنعدورالنبيولنهي.والترمدي

بيعالشرطهذامنالعلماءواستثنى.ومسلمالبحاري

ومميرد،الإجارةوهيالمنافعوبيع،والاممتصناع،السلم

متقوما،مالآالمبيعيكونوأن.المقالةهذهفيعنهاالحديث

شرعاوجاز،الناسبينماديةقيمةلهما،كلالمتقوموالمال

مقدوريكونوأنوألاختيار.السعةحالفيبهالانتفاع

كبضاعتهتسليمهالبابكلنماعجزبيعينعقدفلا،التسليم

كانتفإذا،البائعلغيرحقالمبيعفييكونوألا.المسروقة

إجازةعلىموقوفاالعقد،كانمرهونةالمبيعةالسلعة

المرتهز.

وإذا.للحبيعمقابلاالمتبايعانعليهماتراضىوهو.الثمن

مايقومأو،الفضةأوالبئالذهبفىالبدلينأحدكان

الثمن.أجدلاهذاكانالورقيةالعملاتمنمقامهما

عقدلنفاذ،المشتريعندموجوداالثمنيكونأنولايشترط

ليصحأضمناالبائعقبضرلايشترط.كماللمبيعخلافاالبيع

قبلالمبيعهلكإذاالبيعويبطلللمبئ.خلافافيهتصرفه

الثمن.هلاكبخلافالتسليم

الجنسبيوعفىتتوافرأنيجبخاصةشروطوهناك

فىأضقابضواأضمن،واالمبيعبينالمماثلةوهيالواحد

)الذهب:عدصهالنبيلحديثربوياالبيعكانوإلا،المجلس

بالشعيروالشعيربالبروالبربالففةوالففمةبالذهب

وأزادفمنبيد.يدابمثلمثلابالملحوالملحبالتمروالتمر

مسلم.رواهسواء(فيهوالمعطيالآخذ،أربىففداشزاد

أهمها،ذكرناالتيوشمروطهالبيعأركانتحققتوإذا

للبايع.الثمنوملكيةالمبئللمشتريملكيةثبتت

البيوعأنواع

ومثمن،ثمنعلىالمتعاقدانيتفقأنوهو.ا!لعاطاةبيع

المشتريويعطي،للمشتري)المثمن(المبيعالبائعويعطي

البيعمنالنوعولهذا.قبولولاإيجابغيرمنللبائعالثمن

السعرمحددةاسسلعكشراء،الأيامهذهنىكثيرةصور

غيرمنأي،كلامغيرمنللبائعثمنهاود!وتناولها

يدخلأنهالمعاطاةبيعجوازعلىوالدليل.قبولولاإيجاب

الذينأدهايا):تعالىكقولهالبيعتجيزالتيالأدلةعمومفى

عنتجارةتكونأنإلابالباطلبينكمأموالكملالأكلواآمنوا

عنالبيع)إكلاص!لمإيه:وقوله!2.الساء:!منكمتراض

.حبانابنرواه(تراص

)التراضي(والمشتريالبائعإرادةاتفاقيعد.المكرهبيع

ركنإلىيفتقرالمكرهوبيعالعقد،أركانمنركنا

آمنواالذينأيهايا):تعالىبقولهباطلايكونلذا،التراضي

تراضعنتجارةتكونأنإلابالباطلبينكمأموالكملاتأكلوا

.92النساء:!منكم

بثمنمؤجل،الذمةفيموصوفبيعوهو.السلمبيع

شخصيحتاجأنالسلموبيعالعقد.مجلسفىمقبوض

مالمعهلمنفيأتي،المالهذايقرضهمنولايجدمالآ،

معجل.بثمنذمتهفيتثبتموجودةغيرسلعةويبيعه

بوجهعليهالحصسولمنالمالمحتاجالعقدهذاويم!ش

وأالصناعةأوالزراعةأوأضجارةافيمنهوالاستفادةمشروع

بطريقمالهاستثمارالمالولمجئلصاحب،الاستهلاك

شروطاالسلمعقدلصحةالفقهاءاشترطوقد.مشروع

والاختلافالنزاعإلىيؤديمافيهللايحصلحتى،سيره
-!-

ومقدارهوصفتهالمبيعوصفبيانأهمها:منالمتبايعينب!ت

أوصافه.لاتنضبطممايكونوألا،ومكانهالتسليموزمان

المدينةقدمظ!!النبيأنالسلمعقدجوازعلىوالدليل

والسنتينالسنةالثمارفى(يسلمون)أييسلفونوهم

كيلفيفليسلفتمرفيأسلف)من:فقالوالثلاث

وعلى.مسلمرواه(معلومأجلإلىمعلومووزنمعلوم

منالأرضعلىبمارطبمنالنخلعلىمافبيع،ذأ!ك

جازوإنماوالأجلوالوزنبالكيلالعلمبشرطجائز،جاف

عنوالمشقةللحرجدفعارخصةالبيعمنالنوعهدأ

حاجاتهم.فىألمسلمين

عملعلىحرفةمضاحبعقدوهو.الاستصناع

شخصيأتيكأنعليها.متفقشروطوفقمعينشيء

خزانةلياصنعله،ويقولمثلا،كالنجار،لصانع

أجازوقد.أيضاعليهيتفقوبثمنعليهايتفقانبمواصفات

إلىالناسلحاجةمعدومبيعأنهمعالاستصناععقدالفقهاء

لهم.حرجايسببمنعهولأنبهأضعاملا

عينبيعأو،مباحةشىءمنافعبيعوهي.الإجطرة

نأإمافالإجارة.بعوضمعلومةمدةفشيئاشيئاتحدث

مدةالسيارةمنافعوبيعالبيتمنافعكبيعمنفعةبيعتكون

فشيئا،كبيعشميئاتحدثعينبيعتكونأو.بعوضمعينة

.بعوضمعينةمدةالبئرمنافعوبيع،الضرعأسبن

عينه،بقاءمعبهينتفعماكلفىالإجارةوتجوز

فتجوز،باستهلاكهإلابهالانتفاعيمكنلافيماولاتجوز

بعدتبقىأعيانهالأنوالبئروالالاتوالسيارةالبيتإجارة

لأنهالنقديةوالأوراقالطعامإجارةولاتجوزبها،الانتفاع

أعيانها.با!شهلاكإلابهالاينتفع

لكمأرضعنفإن):تعالىلقولهمشروعةوالإجارة

)أ!طوا!لاي!:الفبيولقول.6:ادطرق*!أجورهنفأتوهن

ماجة.ال!رواه(عرقهيجفأنقبلأجرهالأجير

هوعليهالمعقودأنأي:منافعإجارة:نوعانوالإجارة

وءاجارة.والثيابوالأوانيوالسياراتالدوركإجارةالمنفعة

شخصكاستئجارالعملهوعليهالمعقودأنأي:عمل

معين.لمكانسلعةتوصيلأوثوبلخياطةأوبيتلبناء
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لعامةيعملالذيوهو:مشتركأجير:نوعانوالأجير

الذيوهوأخاصوأجير.والحمالوالكواءكالخياطالناس

الخاصكاسأئقمعلومةمدةواحدشخصعنديعمل

المزرعة.فيوالعاملالبيتفيوالخادم

مباحةبيوع

ضاراشيئاعليهمحرمإذاأنهبعبادهاللهرحمةومن

لناشرعوقما-.النفعلهميجلبعنه،بديلعلىدلهم

الربامنبىتلأالمالاستثمارتحققمباحةكثيرةطرقاالإسلام

ماإذاوهي،المضاربة2-.بالمالالتجارة-أمنها:المحرم

بهيعملإشدفعه،بنفسهبمالهالتجارةعنالإنسانعجز

تحققاكنحاربةوشركة.الربحمنعليهايتفقبنسبةمضاربة

وللعامل،مالهاستثمارعنيعجزالذيالماللصاحبالنفع

لهالمالصا-خبفيوفرالتجارةيتقنوهو،الماللايجدالذي

بحعسببينهـماالربحويقسم،بالعملالعاملويقوم،المال

أنواعمننوعوهي،المرابحة3-عليها.المتفقالنسبة

للواعدبيعوه!الإسلاميةالمصارفبهتقومماكثيراالبيوع

يحتاجمنيأتيكأنبالشراءللامرالمرابحةبيعأوبالشراء

منالمالأكأذهمنبدلآالإسلاميالمصرفإلىالسلعة

لياشترالإسلامم،:للمصرفويقول،الربويالمصرف

لكأسعددوكذاكذافيهاأربحكوأناالفلانيةالسلعة

مؤجلا.ثمنها

محرمةبيوع

لايباحلامحرمةبيوعالبيوعأنواعومن

ذلك:منبها.للمتعاملحراماعائدهاويعد

النسيئة.ورباالفضلربا:نوعانوهوالربا.

العوضممنخاليةزيادةكلوهو.الفضلربا

شخصصيبيع.كأننفسهجنسهمنبمالمال

بصاعين.

البوهو،التأجيلرباأي.النسشةربا

مةفيعوضغيرمنالبدلينأحدفىالزيادة

قفلسلم!صاعشخصيبيعكأن.الدفع

المشتريلهيسلمهاالقمحمنبصاعينللمشتري

لشخصاالمجلسفييسلمهاريالألفيبيعأو

شهر.بعدلهيعيدها،ريال

اأضرارمنالرباعليهيشتمللماونظرا

تحمالتعاملهذاالإسلامحرم،كثيرةواجتماعية

!االربا!وحرمالبيعاللهوأحل):تعالىفقال

كدإلالايقومونالرباياكلونالذين):تعالىوقال

وو.275:البقرة!المسمنالشدطانيتخبطه

أ:البقرة!الصدقاتويربيالربااللهيمحق)

مابوذروااللهالقواآمنواالذينأيهايا):تعالى

بها،تعامل

مبادلةفيء

تمرمن،عا

يملأجللح

تأخيرابلة

المجلسفي،

شهر.بعلى،

ومائةألف

قتصادية

قاطعا،+يما

.752:بقرة

الذييقوم،

تعالى:طل

وقال027.

الربامنقي

ورسولهاللهمنبحربفأذنواتفعلوالمفإنا*مؤمنينكنتمإن

جابروقال.278927،:البقرة!أموالكمرؤوسفلكمتبتمهـان

ومؤعكلالربااكلىء!لا!اللهرسولالعن:عبلىاللهبن

انظر:.مسلمرواهسواء(هم:وقال،وشاهديهوكاتبه

الربا.

بعضإليهايلجأالمحرمةالبيوعبعضوهناك.العينةبيع

سلعةتاجريبيعكأنالعينةكبيعالرباعلىتحايلاالتجار

منبأقلمنهيشتريهاثم،معينبثمنأجلإلىلشخص

بمائةالسكرمنكيساشخصيبيعكأننقدا.الثمنذلك

منالكيسالبائعيشتريثمأشهر،ستةإلىمؤجلةريال

النبيلحديثحرامالبيعوهذانقدا.ريالأبتسعينالمشتري

ورضيتمالبقرأذنابوأخذتمبالعينةتبايعتم)إذاعلط

حتىلاينزعهذلاعليكماللهسلطالجهادوتركممبالزرع

داود.أبورواه(دينكمإلىترجعوا

أكانسواءربافهونفعاجرتقرضفيزيادةوكل

وأ،مصنعلبناءالماليقترضكمن،إنتاجيلغرضالقرض

لشراءالماليقترضكمن،استهلاكيلغرضالقرضكان

الاستهلاكية؟الحاجاتمنذلكونحوبيتأثاثأوطعام

الإنتاجيالقرضبينتفرقلمالرباحرمتالتيالأدلةلأن

الاستهلاكي.القرضوبين

الاقتصاد؟الإسلامفيالتكافلأيضا:انظر

لربا.ا؟نظام،لإسلاميا

الموضوععرعنا

البيععقدأركان-1

المبيع-%العاقدان-أ

الثمن-دوالمشتريالبائعإرادةأتفاق-ب

البيوعأنواع-2

الاستصناع-دلإلمعاطاة

اللإجارةهـ-المكرهبيع-ب

السلمبيع-%

مباحةبيوع-3

محرمةبيوع-4

العينةبيع-بالربا-أ

أسئلة

واص!هلاحا.لغةالسيععرف

البيع.عقدمشروعيةعلىوالسنةالقرآنمنالأدلةاذكر

ركن؟كلشروطوما؟البيععقدأركادما

حكمه.ولينالمعاطاةبيععرف

.تقولماعلىدلل؟المكرهليعينعقدهل

مشروعيته.ودليلشروطهوأهم،صورتهوبين،السلمبيععرف

الفقهاء.عندوحكمهوصورتهالامشصناععقدعر!

حكمه؟ومابالشراء،للآمرالمرآبحةبيعصورةما

تحريمه؟دليلوما،العينةبيعصورةما
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المستنقعاتفييعيشملوننيوزيلنديطائرييولمجو

التصريفالرديئةاشراعيةوالأراضيالبحيراتوشواطئ

بخلافأطيراناالبيوكيكوويستطيعالصر!بمياه

العدوعلىأغدرةالديهأنكمابه،الشبهالقريب،التاكاهي

حواليطولهيبلغوقد.قصسيرةلمسافاتوالسباحة،السريع

الرأسأما.الأزرقاللونريشهعلىويغلب.سم5.

بالأعشابالبيوكيكويتغذىمعوداء.فهيوالأجنحة

.والحبوباللينةوالثمار

طاقةإدىتحويلهايمكنعضويةمادةأيةالييوماس

المهملةالمحاصيلوتتضمن.الحيويةالكتلةأيضاويسمى

الأشجار،وأغصانالتالفةوالحبوبالذرةكسيقان

معينةوطحالبنباتاتوهناكأسسماد.واالورقوقصاصات

تنئأنيمحن،البحريوالعشبالس!قصبضمنهامن

علماءويستعمل.حيويةكتلةتستعمللكيخصيصا

منكميةإلىللإشارةأيضاالحيويةالكتلةمصطلحالأحياء

معينة.منطقةفيالحيةالمواد

مهمامصدرامايومفىالحيويةالكتلةتكونأنويمكن

،الأحفوريالوقودمناليومطاقتنامعظمويأتي.للطاقة

ولكن.الطبيعيوالغاز،والزيت،الحجريالفحمومنه

أخرىناحيةومن.النقصانفيآخذالمصادرهذهمخزون

الخزونأديعنيوذأ!،ومتجددةوفيرةالحيويةالكتلةفإن

باستمرار.يتجدد

الخولطاقةإلىالحيويةالكتلةتحولعمليةتدعى

بوساطةالحيويةالكتلةمنالطاقةتطلقأنيمكن.الحيوي

البكتيريا.أوالكيميائيةبالمعالجةأووالتخمر،،الاحتراق

الكهرباء.لتوليدالتوربينيديرأوالحرارةالاحتراقويوفر

الكربونأكسيدثانيإلىالنباتاتبتخمرالسكرويتحول

بعضالكيميائيةالمعالجةوينئكلن.الإثيليالكحولووقود

المستنقعات)غازوالميثانالاصطخاعىالغاز!ثلاو!ود

المعالجةعندالحصولويمكنالوقود.وزيت(والمناجم

منمتعددةأشكالعلىالبكتيريامنمختلفةبأنواع

.الميثانأوالكي!يائيةوالموادالكحول

يبامدنها.وأكبرالشماليةكورياعاصمة؟دجييودج

الثقافيالمركزوهي،نسمة631.2و484سكانهاعدد

المراكزوتضم،للدولةوالعسكريوالصناعىوالاقتصادي

الحكومة.علىيسيطرالذيالشيوعيالعماللحزبالرئيسية

فيالفعالةالقراراتاتخاذيانجبيونجفىالحزبقادةويتولى

وكذلك،كافةوالاقتصاديةوالثقافيةالسياسيةالدولةشؤون

غربيتمإلمديمةتنفيذها.يتابعونثم،الاجتماعيةالبرامج

تايدونج.نهرطولعلىالشماليةكوريامنالوسطىالمنطقة

جوانبعلىوالعمائرالحديثةالمجمعاتمبانيتصطف

وتضم،سونجإيلكيمجامعةمقروالمدينة.الفسيحةأطرقا

مقرهوحكوميمجمعشكلفيالمهمةالمبانيأحدامدينة

المقرهذافيالدولةوتقيم.الشماليةلكورياالتشريعيةأ!يئةا

الحميلة.للفنونالسنويمعرضها

وأبالمدينةالحكوميةالمكاتبفييعملونسكانهامعظم

مثلالصناعيةتنئالسلعهيرلضواحيها.المصانعشي

الكهربائية.والقاطراتالزراعيةالجرارات

وكانتعام،/0003حوالىقبليانجليونجتأسست

احتلها.م،أق80عاموفي،القديمةكورياعاصمة

وبعد،م313عامحتىحك!همتحتوظلت،الصينيون

،م427عاموبحلول.الملوكمنسلسلةالمنطقةح!صمذلك

كوريةمملكةوهىكوغيوريو،عاصمةيانجبيونجأصبحت

دمر،م668عاموفىمنشوريا.جنوبيمنجزءاحكمت

فيبناءهاأعادتكوريومملكةانإلايانجبيونجأصينيونا

العالميةالحربانتهاءوبعد.الميلاديالعاشرالقرنمطلع

الرئيسيالمركزياجبيونجأصبحتأم،!45عامالتانية

الصورةوتوضحمدنها.وأكبرالشماليةكورياعاصمةيابخيوبخ

الكورية.التقليديةالعمارة



الحزبمنبدعمالسوفييتيةالعسكريةالقواتلأعمال

كورياقسصتأم459عابمنهايةومع.الكوريالشيوعى

:مستقلتاندولتازاانشئتأم489صشةفيثم،قسمينإلى

يانجبيونج،وأصبحت.الجنوبيةوكورياالشماليةكوريا

قدأجزائهامنالكثيرأنورغم.الشماليةلكورياعاصمة

أنهإلاام(،539-0591)الكوريةالحربأثناءدمر

مؤخرا.بناؤهاأعيد

انجلو.مايكلانظر:أئجلو.مايكلبيولروتي،

الحيوية.الإلكترونياتانظر:.الييوئكس

الأدبفي!همانصأولتعتبرشعريةملحمةليوولف

البيوولفألؤ،الذيمنالدارسونولايعرف.الإنجليزي

.الميلاديالثاصتللقرنيعودتاريخهاأنيعتقدونولكنهم

كانالتىقاللفتلك،العتيقةالإنجليزيةباللغةكتبت

بينماأفترةافيإنجلترافيالأنجلوسكسونيونيستخدمها
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مثلوالبيوولف.الميلاديينعشروالثانيالسادسالقربن

علىتعتمدبل،قافيةعلىتعتمدلاالقديمالإنجليزيالشعر

المتتابعةالكلماتبدءأي،الاستهلاليبالجناسيعرفما

.الحرفبنفس

محاربوهوبيوولفمغامراتالملحمةتصف

والإخلاصوالشجاعةالقوةبصفاتشمتعأسطوري

هبوقد.سكسونيون-الأنجلويقدرهامزاياوهي،والكرم

لغاراتبلاطهتعرضأنبعدالدنماركملكلنجدةبيوولف

بيوولففتمكن،جرندليدعىجبارماردشنهامتكررة

المعركةوفىبعد،فيماالمرعبةأمهوذبح،جرندلقتلمن

ولكنهاللهبينفثتنينعلىبيوولفقضى،النهائية

قاتل.بجرحأصيب

.الأدب،الإنجليزيأيضا:ان!

علم،،الفلك،الأرضانظر:.لابلاسسيمونبيير

السديمية.النظرية؟الشمسىالنظامدو،المركيز،لابلاس
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